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I

WŁADZE SAMORZĄDOWE

W dniu 26 maja 2020 r. Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze II
stwierdził, w wyniku pisemnego zrzeczenia się mandatu, wygaśnięcie mandatów
radnych Rady Miejskiej: Pana Marcelego Borowieckiego (okręg wyborczy
nr 10) oraz Pana Łukasza Sidło (okręg wyborczy nr 11). Dnia 23 sierpnia
2020 roku odbyły się wybory uzupełniające. W okręgu wyborczym nr 10
o mandat radnego ubiegało się 3 kandydatów. W wyniku głosowania mandat
Radnej uzyskała Pani Lidia Rzeplińska uzyskując 52,6% ważnych głosów.
W okręgu wyborczym nr 11 o mandat radnego również ubiegało się
3 kandydatów. W wyniku głosowania mandat Radnego uzyskał Pan Łukasz
Gała uzyskując 61,9% ważnych głosów. Łącznie w wyborach uzupełniających
zagłosowało 102 wyborców. Frekwencja wyniosła 15,55%.

II

CHARAKTERYSTYKA GMINY BYTOM
ODRZAŃSKI

2.1. Dane demograficzne

2020

2019

Liczba mieszkańców
w tym:
- miasto:
- gmina:
Liczba ludności na 1 km2:
Liczba kobiet na 100 mężczyzn
Liczba kobiet
Liczba mężczyzn

5 312

5 390

4 188
1 124
101
103

4 267
1 123
103
103

2 696

2 739

2 616

2 651

Ruch naturalny ludności:
- urodzenia
- zgony
przyrost naturalny

2020
46
69
-23

2019
47
45
2

Migracje ludności:
- napływ
- odpływ
- saldo

2020
29
71
-42

2019
40
54
-14

Powierzchnia gminy
w tym miasto:

52,38 km2
2,30 km2
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2.2. Dane ogólne
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Ilość wsi sołeckich – 10 wsi,
Ilość gospodarstw rolnych – 255 gospodarstw,
Ilość budynków komunalnych – 184 budynków,
Ilość mieszkań komunalnych – 26 mieszkania,
Ilość lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych – 29 lokali,
Komunalne ujęcia wody – 3 ujęcia, długość sieci wodociągowej
(z przyłączami) – 71,707 km,
Oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna – 1 szt.,
Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 161 szt.,
Siec kanalizacyjna – 25,51 km,
Długość sieci gazowej – 16 819,5 mb,
Targowiska – 1 szt.,
Przedszkola – 1 szt.,
Ilość miejsc w przedszkolach – 175 miejsca,
Ilość szkół podstawowych – 1 szkoła,
Ilość uczniów w szkołach podstawowych – 479 uczniów,
Ilość szkół średnich – nie występują,
Ilość uczniów w szkole średniej – 0 uczniów,
Liczba bibliotek – 1 biblioteka,
Liczba domów i ośrodków kultury – 1 ośrodek,
Gminne urządzenia sportowe,
1 stadion oraz 1 basen kąpielowy w Bytomiu Odrzańskim,
7 boisk wielofunkcyjnych we wsiach Bycz, Bodzów, Bonów, Drogomil,
Królikowice, Małaszowice i Tarnów Bycki,
Gminne obiekty rekreacyjne:
place rekreacyjne we wsiach Bodzów, Bonów, Bycz, Drogomil,
Królikowice, Małaszowice i Tarnów Bycki,
4 place zabaw dla dzieci,
1 siłownia zewnętrzna na terenie Bytomia Odrzańskiego,
park nauk przyrodniczych w Tarnowie Byckim.
Gminne obiekty turystyczne:
port na rzece Odra w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Spacerowej,
promenada przy ul. Bolesława Krzywoustego,
ścieżka rowerowa Bytom Odrzański – Tarnów Bycki,
ścieżka rowerowa Trakt Pruski - Park Nauk Przyrodniczych,
Dziecięcy Park Marzeń przy ul. Głogowskiej
Długość dróg gminnych – 113,72 km.
Przystanki PKS – 13 szt.
Parki i lasy komunalne – 3 parki i 15 ha lasu.
Cmentarze komunalne – 1 cmentarz.
Szalety – 1 przy targowisku miejskim, 2 przenośne podwójne przy porcie
i 3 przenośne pojedyncze we wsiach: Drogomil, Bonów i Tarnów Bycki.
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23)

III

Świetlice wiejskie – 4 świetlice: w Drogomilu, Wierzbnicy, Byczu
i Tarnowie Byckim.

GOSPODARKA FINANSOWA GMINY

Budżet Gminy Bytom Odrzański za 2020 rok zamknął się nadwyżką
w kwocie 1 711 309,42 zł przy planowanym deficycie 3 643 020,52 zł.
Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie
przekroczyły wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki.
Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi
9,65%.
3.1. Dochody gminy
Dochody budżetowe ogółem za 2020 rok zostały wykonane w wysokości
31 293 501,19 zł, co stanowi 101,83% planowanych dochodów na rok 2020.
Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu przypada na dochody
bieżące 25 113 809,79 zł. co stanowi 98,70% planu i na dochody majątkowe
6 179 691,40 zł co stanowi 117,20% planowanych dochodów majątkowych
na 2020 rok.
Dochody bieżące, z punktu widzenia źródeł, zostały zrealizowane w następujący
sposób:
a) dochody własne na plan 8 039 612,50 zł zostały zrealizowane
w wysokości 7 703 555,91 zł, co stanowi 95,82% planu,
b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
zleconych (§2010, §2060) na plan 9 000 856,19 zł zostały zrealizowane
w wysokości 8 984 692,19 zł, co stanowi 99,82% planu,
c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych
(§2030) na plan 573 776,77 zł zostały zrealizowane w wysokości
526 729,52 zł co stanowi 91,80% planu,
d) pozostałe dotacje celowe (§2320) na plan 17 832,00 zł zostały
zrealizowane w wysokości 17 832,00 zł, co stanowi 100% planu,
e) subwencje z budżetu państwa (§2920, §2750) na plan 7 718 798,00 zł
zostały zrealizowane w wysokości 7 775 736,00 zł, co stanowi 100,74%
planu,
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich (§2057) na plan
97 324,50 zł zostały zrealizowane w wysokości 97 324,50 zł, co stanowi
100% planu.
Dochody majątkowe, z punktu widzenia źródeł, zostały zrealizowane
w następujący sposób:
a) dochody własne na plan 449 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości
694 466,76 zł, co stanowi 154,67% planu. Gmina sprzedała w grudniu
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nieruchomość gruntową, co spowodowało wpływ ponadplanowych
dochodów majątkowych,
b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich (§6257, §6259) na plan 2 841 924,00 zł zostały zrealizowane
w wysokości 3 503 181,12 zł co stanowi 123,27% planu,
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych (§6330) na plan 36 192,64 zł zostały
zrealizowane w wysokości 36 190,19 zł, co stanowi 99,99% planu.
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:
Dział
010
600
700
750
751
752
754

756

758
801
852
854
855
900
921

Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
RAZEM

Plan
362 881,16
42 832,00
700 701,00
73 591,00

Wykonanie
364 643,62
41 788,28
691 310,27
71 241,96

%
100,49%
97,56%
135,10%
98,66%

34 320,00

34 307,92

99,96%

1 000,00

999,19

99,92%

2 037,00

2010,89

98,72%

7 229 665,00

6 929 624,64

95,85%

9 297 291,41
574 931,55
400 239,48
47 272,00
8 664 980,00

9 354 647,27
534 108,06
390 992,08
33 644,00
8 661 522,93

100,62%
92,90%
97,69%
71,17%
99,96%

2 601 350,00

3 254 635,52

125,11%

56 600,00

56 508,60

99,84%

30 729 809,60

31 293 501,19

101,83%

3.2. Wydatki gminy
Wydatki budżetowe ogółem za 2020 roku zostały wykonane w wysokości
29 582 191,77 zł, co stanowi 86,06% planowanych wydatków na rok 2020.
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki
bieżące 21 978 154,15 zł, co stanowi 95,30% planu i na wydatki majątkowe
7 604 037,62 zł, co stanowi 67,30% planowanych wydatków majątkowych
na 2020 rok.
W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane w wysokości
12 274 054,25 zł, co stanowi 98,47% planu, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w wysokości
9 046 990,99 zł, co stanowi 98,96% planu,
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b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane
w wysokości 3 227 063,26 zł, co stanowi 97,10% planu,
2) dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 731 686,00 zł, co
stanowi 80,98% planu;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości
9 311 147,22 zł, co stanowi 99,10% planu;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonane w wysokości 175 813,00 zł, co stanowi
100% planu;
5) wydatki na obsługę długu wykonane w wysokości 116 139,29 zł, co
stanowi 38,71% planu.
Wykonanie wydatków bieżących ogółem w stosunku do planu przebiegało
prawidłowo.
W ramach wydatków majątkowych - wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne wykonano w wysokości 7 604 037,62 zł co stanowi 67,30% planu.
Nie wydatkowano:
a) 1 764 155,89 zł – na remont Ratusza – wykonawca nie obciążył Gminy
kosztami w wysokości zaplanowanej w budżecie.
b) 1 720 539,75 zł – na realizację zadania „Ochrona obszaru Natura 2000
w Gminie Bytom Odrzański. Uzgodniono w Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych w Warszawie zakończenie realizacji zadania
w 2021 r.
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach:
Dział
010
600
630
700
710
720
750
751
752
754
757
758
801
851
852
854
855
900
921
926

Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Informatyka
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna
RAZEM

Plan
178 541,16
125 556,00
36 850,00
127 130,00
35 000,00
60 484,00
5 297 317,00

Wykonanie
178 254,61
113 132,30
5 077,99
87 402,74
33 426,00
60 480,00
3 291 232,83

%
99,84%
90,11%
13,78%
68,75%
95,50%
99,99%
62,13%

34 320,00

34 307,92

99,96%

1500,00

999,19

66,61%

186 286,00

170 597,89

91,58%

300 000,00
64 319,00
8 104 741,55
92 461,52
1 005 071,48
208 077,00
8 827 288,00

116 139,29
0,00
7 927 746,07
74 306,70
967 712,85
178 778,34
8 810 031,10

38,%71
0,00%
97,82%
80,36%
96,28%
85,92%
99,80%

8 099 048,41

6 015 745,29

74,28%

1 353 839,00

1 277 634,33

94,37%

253 000,00
34 372 830,12

239 186,33
29 582 191,77

94,54%
86,06%
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Wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego:
Sołectwo

Lp.
1

Plan
15 500,51

Wykonanie
14 988,75

%
99,92

Bodzów

2
3

Bonów

12 418,46

12 412,03

99,95

Bycz

15 820,21

15 742,00

99,51

4

Drogomil

13 238,16

12 922,64

97,62

5

Królikowice

12 295,50

12 289,00

99,95

6

Małaszowice

12 869,29

12 868,27

99,99

7

Popowo

10 205,27

10 186,78

99,82

8

Sobolice

9 836,40

9 823,92

99,87

9

Tarnów Bycki

11 106,94

10 820,63

97,42

10

Wierzbnica

15 902,00

15 765,00

99,14

128 692,74

127,819,02

99,32

RAZEM

3.3. Zadłużenie gminy
Gmina w 2020 roku terminowo spłacała zaciągnięte kredyty i pożyczkę
na łączną kwotę 1 164 012,00 zł
Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiło 7 665 935,60 zł:
a) kredyt w Getin Bank zaciągnięty w 2014 roku w wys. 1 500 000,00 zł
na udział finansowy w projektach unijnych: CRS Tranów Bycki, Bonów
i Drogomil, kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ulicach:
Głogowska, Łąkowa i Piaskowa, pozostało do spłaty 375 000,00 zł (rata
roczna 187 500 zł),
b) kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2015 roku w wys.
500 000,00 zł na uzbrojenie terenu i budowę drogi do fabryki mebli,
pozostało do spłaty 250 000,00 zł (rata roczna 50 000 zł),
c) kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w latach 2018
i 2019 w wysokości 7 100 000 zł na remont „Ewangelika”
i „Rewitalizację Starego Miasta”, pozostało do spłaty 6 390 000,00 zł
(rata roczna 710 000 zł),
d) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej zaciągnięta w latach 2018 i 2019 na remont Stacji Uzdatniania
Wody, pozostało do spłaty 582 576,00 zł (rata roczna 116 512 zł),
e) spłata nabytej w formie leasingu minikoparki gąsienicowej dla ZGK –
pozostało do spłaty w 2021 r. 68 359,60 zł.

IV

STAN MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina realizując swoje ustawowe zadania prowadzi gospodarkę obrotu
mieniem stanowiącym jej własność oraz podejmuje działania zmierzające
do pozyskania mienia służącego realizacji zadań samorządu lokalnego.
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4.1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu
terytorialnego praw własności
Zestawienie zbiorcze gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu
nieruchomości:
Ogólna powierzchnia gruntów gminnych wynosi 256 ha.
Na powyższą powierzchnię składają się:
- grunty rolne – 101 ha,
- grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione – 18 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 136 ha,
- w tym oddane w użytkowanie wieczyste – 5 ha,
- grunty różne – 3 ha.
Na dzień 31.12.2020r. wartość bilansowa mienia komunalnego przedstawia
się następująco:
Lp.

Rodzaj majątku

1. grunty
budynki, lokale
2. i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
urządzenia techniczne
3.
i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe

Administrator, zarządca lub użytkownik
Szkoła
Urząd Miejski Przedszkole
Biblioteka
MGOK
Podstawowa
5.4302.266,00 zł
38.803.427,64 zł 323.972,55 zł
1.493.159,45
532.570,72 zł 657.925,63 zł

ZGK
3.697.790,80 zł

196.410,29 zł

-

-

450,00 zł

-

23.286,74 zł

191.308,34 zł
383.655,71 zł

-

-

-

-

116.050,16 zł
-

4.2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym
w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu
wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach
Spółki z udziałem kapitału gminy:
- 3 950 akcji w spółce „Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spółka Akcyjna w Kostrzynie” o łącznej wartości nominalnej
395 000,00 zł,
- 10 akcji w spółce Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy „INTERIOR”
Sp. z o. o. w Nowej Soli o łącznej wartości nominalnej 1 000,00 zł;
- hipoteki ustanowione na sprzedanych nieruchomościach zabezpieczają
wierzytelności gminy w kwocie 136 006,08 zł.
4.3. Dane dotyczące posiadania
Oprócz prawa własności Gmina jest w posiadaniu niżej wymienionych
nieruchomości:
- od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przejęła
w użytkowanie część działki oznaczonej nr 278/1 o pow. 180m2
w Bytomiu Odrzańskim w celu realizacji zadania inwestycyjnego
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-

-

„Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie nadbrzeża Odry i rejonu portu
w Bytomiu Odrzańskim” (umowa do dnia 31.12.2025 r.);
od Nadleśnictwa Nowa Sól wydzierżawiono grunty leśne w obrębie wsi
Tarnów Bycki w obszarze pasów przeciwpożarowych o szerokości 2 m
i długości 2 575 m, położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 292,
oznaczonych ewidencyjnie nr działek 514, 535, 519, 520, 523, 525 i 526,
pod potrzeby ścieżki rowerowej (umowa na czas nie oznaczony);
od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej użytkuje grunty pod wodami
oznaczone nr działki 278/1 o pow. 78 m2 pod pomost – trap cumowniczy
wraz z pływającym hangarem łodzi WOPR (umowa kończy się z dniem
31.12.2021 r.);
od Nadleśnictwa Szprotawa wydzierżawiono grunty leśne o powierzchni
0,0644 ha pod budowę sieci gazowej (umowa na czas nieoznaczony);
od PKP S.A. wydzierżawiono część działki oznaczonej nr 219/1 w obrębie
wsi Drogomil o długości 71 mb pod budowę sieci gazowej (umowa na czas
nieoznaczony);
od Przedsiębiorstwa Wody Polskie wydzierżawiono część działki
oznaczonej nr 578/1 w obrębie wsi Tarnów Bycki o pow. 550 m2 pod
kablową sieć elektroenergetyczną dla zasilania w energię obiektów w Parku
Nauk Przyrodniczych (umowa zawarta do 15.12.2022 r.).
4.4. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.
4.4.1. Zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

Lp.

Nr działki

Pow.
(ha)

Położenie

1
2
3

452/64
679/5
6/7

0,6190
0,4145
0,2917

Tarnów Bycki
ul. Fabryczna
Bodzów

Wartość
Sprzedaży
netto
162 330,00
246 490,00
36 800,00

4

516/3

0,0401

ul. Dębowa

19 330,00

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
na cele inwestycyjne
na cele inwestycyjne
na cele zagrodowe
na poprawienie warunków zagospodarowania
przyległej działki

4.4.2. Sprzedaż na własność działek będących w użytkowaniu
wieczystym
Lp.

Nr działki

Pow.
(ha)

Położenie

Wartość
sprzedaży netto

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

1

850

0,0586

ul. Paderewskiego

19 050,00

na cele budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego

2

965
966/3
966/4

0,1811
0,0280
0,2934

ul. Dworcowa 2525A

172 830,00

na cele inwestycyjne

4.4.3. Nabycie nieruchomości na rzecz gminy
Na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego od Skarbu Państwa:
- działka nr 75 o pow. 0,4200 ha w Królikowicach,
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- działka nr 105/3 o pow. 0,2482 ha w Byczu,
- działka nr 105/4 o pow. 0,9050 ha w Byczu.
Grunty i lokale oddane w dzierżawę i najem:
- powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę o łącznej pow. 203 377,60
m2,
- w tym:
2
 na cele rolno-ogrodnicze 187.443 m dla 116 dzierżawców,
 pod prowadzonej działalności gospodarczej, usługowej, produkcyjnej
itp.
2
 458,50 m dla 3 dzierżawców,
2
 pod garaże samochodowe 628,30 m dla 34 dzierżawców,
2
 na cele różne 14 847,80 m dla 12 dzierżawców.
- lokale użytkowe oddane w najem – 11 lokali o łącznej powierzchni
użytkowej 1 321,86 m2 + plac 1 076,88 m2,
- lokale użytkowe oddane w dzierżawę dla spółdzielni socjalnych – 3 lokale
o łącznej powierzchni użytkowej 204,74 m2.
4.5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa
własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania
- wartość sprzedaży mienia komunalnego i spłaty hipoteki z tego tytułu
na ogólną kwotę 664 613,28 zł,
- wpływy z przekształcenia na własność działek użytkowania wieczystego
na kwotę 29 853,48 zł,
- wpływy z tytułu wydzierżawienia i najmu nieruchomości mienia
komunalnego 118 980,28 zł,
- wpływy z tytułu opłaty rocznej wieczystego użytkowania 35 898,93 zł,
- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich 3 968,27 zł,
- opłata rezerwacyjna (za miejsce na targowisku) 45,51 zł.

V

GOSPODARKA KOMUNALNA

5.1. Gospodarka wodna i kanalizacja
Ilość czynnych ujęć wody
Wydajność gminnego ujęcia wody
Długość sieci wodociągowej
Ilość studni publicznych
Ilość studni posesyjnych
Ilość przyłączy wodociągowych
Sprzedaż wody

2020
4
3
1 589,04 m /d
54,00 km
2 szt.
158 szt.
1 146 szt.
219 879 m3

2019
4
3
1 589,04 m /d
53,36 km
2 szt.
157 szt.
1 124 szt.
213 696 m3
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Ludność miasta i gminy
korzystająca z wodociągu

99%

99%

5.2. Inwestycje w sieć wodociągową i kanalizacyjną
W 2020 roku rozbudowano sieć wodociągową w miejscowości Bycz
o odcinek długości 665 m, którego wykonawcą był Zakład Gospodarki
Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim. Wartość prac: 73 000,00 zł.
Realizując Program Rozwoju pod nazwą „Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Bytom Odrzański na lata 2015-2022” (uchwała
nr VIII/81/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.) i Program Ochrony Środowiska dla
Gminy Bytom Odrzański (aktualizacja) na lata 2014-2017 z perspektywą na lata
2018-2021 (uchwała nr XXVII/276/2014 z dnia 13.06.2014 r.) Gmina uzyskała
dofinansowanie w wysokości 675 880 zł w ramach środków PROW na lata
2014-2020 na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa na zadanie pn.:
„Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom
Odrzański”. W ramach zadania, którego wartość całkowita wynosi
1 306 512,38 zł zostaną wykonane w latach 2021-2022 następujące zadania:
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Wierzbnicy,
- przebudowa budynku stacji uzdatniania wody i budynku pompowni II
stopnia,
- budowa roślinno-stawowej przydomowej oczyszczalni ścieków.
5.3. Gospodarka odpadami płynnymi i stałymi
Oczyszczalnia ogólnomiejska
Przepustowość oczyszczalni
Śr. ilość ścieków odpr. do oczyszczalni
Pozwolenie prawne
Bezodpływowe zbiorniki ścieków
Długość sieci kanalizacyjnej
Długość kanalizacji tłocznej
Ilość budynków podłączonych
do sieci kanalizacyjnej
Przepompownie ścieków
Przydomowe oczyszczalnie ścieków

2020
1 szt.
858 m3/d
132 150 m3/rok
700 m3/d
73 szt.
25,51 km
4,65 km

2019
1 szt.
858 m3/d
126 200 m3/rok
660 m3/d
68 szt.
25,51 km
4,65 km

934 szt.
5 szt.
161 szt.

921 szt.
5 szt.
157 szt.

5.4. Zbieranie i segregowanie odpadów komunalnych.
Gmina utworzyła Uchwałą nr XXI/205/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu
Odrzańskim z dnia 21 czerwca 2013 roku Związek Międzygminny „EkoPrzyszłość”, który przygotował i wprowadził obowiązujące od 1 lipca 2013 roku
zasady gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
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W wyniku przeprowadzonego przez Związek Międzygminny „EkoPrzyszłość” przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów, wybrano
konsorcjum firm: Tönsmeier Sp. z o. o. – jako lider oraz Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych „Uskom” w Kożuchowie i Spółka komunalna Wschowa – jako
członkowie konsorcjum. Na terenie Gminy Bytom Odrzański firmą
odpowiedzialną za wywóz odpadów komunalnych jest Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych „Uskom” z Kożuchowa. W 2020 r. obowiązywała ustalona
1 lipca 2019 roku stawka w wysokości 15,00 zł (wcześniej 10,50 zł) miesięcznie
od mieszkańca przy segregacji odpadów i 30,00 zł (wcześniej 19,00 zł)
miesięcznie od mieszkańca przy braku segregacji.

Rok 2020 w tym:
selektywnie
nieselektywnie

Ilość gospodarstw
domowych
1470 (2019 r. – 1137)
1355
115

Ilość zadeklarowanych
osób
4396 (2019r. – 4300)
4235
161

5.5. Cmentarze komunalne
Cmentarz komunalny przy ul. Cmentarnej
W 2020 roku wykonano prace wykończeniowe odcinka muru
zabytkowego otaczającego cmentarz. Prace o wartości 2 150,00 zł wykonane
przez ZGK.
Cmentarz komunalny przy ul. Polnej
W 2020 roku nie prowadzono prac przy budowie nowego cmentarza i nie
wydatkowano zapisanej w budżecie kwoty 100 000,00 zł
5.6. Program opieki na zwierzętami
Rada Miejska przyjęła w drodze uchwały nr XI/86/2020 z dnia 3 lipca
2020 r. program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt.
W programie przyjęto do realizacji zadania w zakresie:
1) zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławiania bezdomnych zwierząt;
4) poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
6) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.
7) Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt.
W budżecie 2020 r. zabezpieczono na realizację programu środki
w wysokości – 14 000,00 zł.
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Wydatkowano 13 998,63 zł na:
usługi weterynaryjne,
realizację umowy dotyczącej zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom –
schronisko,
realizację umowy dotyczącej zapewnienia całodobowej opieki lekarskoweterynaryjnej
zwierzętom
rannym,
chorym,
poszkodowanym
w wypadkach drogowych,
objęcie opieką 70 bezpańskich kotów (w 2020 r. 23 koty zostały
adoptowane).

VI

REMONTY BUDYNKÓW I OBIEKTÓW
KOMUNALNYCH

6.1. „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – Przebudowa wraz
z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim – etap I”.
W 2020 r. kontynuowano rozpoczęte w 2019 r. prace, obejmujące:
- roboty rozbiórkowe,
- budowę ewakuacyjnej klatki schodowej z windą osobową, drugiego
wyjścia ewakuacyjnego i wejścia dla niepełnosprawnych,
- przebudowę pomieszczeń biurowych,
- przebudowę toalet, w tym dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie dodatkowych badań konserwatorskich oraz badań
archeologiczno-architektonicznych w trakcie prac budowlanych,
- remont i wzmocnienie konstrukcji sklepień i stropów,
- podłogi i posadzki,
- wymianę tynków, powłok malarskich oraz posadzek z uwzględnieniem
wyników badań konserwatorskich,
- wymianę stolarki drzwiowej,
- remont i przebudowę oficyn,
- remont elewacji zachodniej i północnej budynku głównego,
- instalacje wewnętrzne.
Termin realizacji zadania: 30.06.2021 r.
Całkowita wartość: 5 924 939,67 zł. Do 31.12.2020 roku na realizację tego
przedsięwzięcia wydatkowano: 1 211 220,11 zł.
W 2020 r. Gmina otrzymała:
- dotację w wysokości 500 000 zł na budowę windy w budynku Urzędu
ze
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych (ROPS),
- dotację w wysokości 32 000 zł na dofinansowanie przez Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków robót w zakresie prac
konserwatorsko-restauratorskich
przy
zabytkowym
renesansowo-
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barokowym stropie belkowym Ratusza. Całkowita wartość zadania
40 198,86 zł.
6.2. Przebudowa budynku byłej przychodni zdrowia przy
ul. Ogrodowej 28 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.
Po opracowaniu w 2019 r. dokumentacji projektowo – kosztorysowej
przebudowy budynku byłej przychodni przy ul. Ogrodowej 28 na potrzeby
Środowiskowego Domu Pomocy, w styczniu 2020 r. złożono w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosek o jego dofinansowanie. Koszt
zadania to – 2 360 627,87 zł. Wnioskowana dotacja – 1 790 064,04 zł. Udział
Gminy – 570 562,83 zł. Niestety zadanie to nie zostało przez Ministerstwo
uwzględnione w podziale dotacji.
6.3. Fundacja „Moje Miasto”
Rada Miejska powołała uchwałą Nr III/26/2003 z dnia 28 lutego 2003 roku
Fundację „Moje Miasto”, której celem jest wspieranie wszelkich przedsięwzięć
i inicjatyw w zakresie:
- poprawy stanu technicznego zasobów mieszkaniowych miasta i gminy,
- odnowy zabytków i utrzymania walorów architektoniczno-urbanistycznych,
- termomodernizacji zasobów mieszkaniowych,
- utrzymania terenów zielonych.
Fundacja „Moje Miasto” w 2020 roku nie wystąpiła, w związku z brakiem
wniosków remontowych Wspólnot Mieszkaniowych, o przyznanie środków
z budżetu gminy.

VII
OCHRONA OBSZARU NATURA 2000 – GMINA
BYTOM ODRZAŃSKI
Realizując Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bytom Odrzański
(aktualizacja) na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 w 2018 roku
Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko – działanie 2.4 Ochrona Przyrody i edukacja ekologiczna.
W 2020 r. Gmina wystąpiła o zwiększenie dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej o kwotę 1 041 205,32 zł. Po pozytywnej decyzji wartość
podpisanej umowy wzrosła z kwoty 4 831 935,53 zł (w tym 85%
dofinansowanie unijne 4 107 145,19 zł) do kwoty 6 056 882,97 zł
(dofinansowanie unijne 5 148 350,51 zł).
Gmina Bytom Odrzański jako beneficjent wiodący w projekcie
uczestniczy wraz z Nadleśnictwami Nowa Sól i Głogów (nadleśnictwa są
podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków).
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W 2020 r. wykonano w ramach projektu następujący zakres prac:
- Rewitalizacja Traktu Pruskiego Etap II, w tym nasadzenia drzew – dąb
szypułkowy i lokalizacja Punktu koncentracji ruchu turystycznego „Trakt
Pruski – Zamek Siedlisko” – wydatkowano 74 265,34 zł (wartość zadania
1 172 682,13 zł),
- Budowa ścieżek pieszo-rowerowych z ekologicznym miejscem
postojowym i małą architekturą – wydatkowano 34 069,73 zł (wartość
zadania 788 637,98 zł),
- Nadzór budowlany – wydatkowano 6 000,00 zł (wartość zadania
35 632,10 zł),
- Nadzór nad pracami związanymi z: założeniem Parku Nauk
Przyrodniczych, nasadzeniami drzew tworzących korytarze ekologiczne,
Rewitalizacją Traktu Pruskiego Etap II, nasadzeniami drzew tworzących
korytarze ekologiczne, usuwaniem obcych gatunków inwazyjnych,
podszytów i podrostów, koszeniem łąk selernicowych, Pogotowiem
Pachnicowym,
Przystankiem Edukacyjnym
„Czerna”, Punktem
koncentracji ruchu turystycznego „Trakt Pruski – Zamek Siedlisko”, Wiatą
edukacyjną „Zielona Szkoła” – wydatkowano 8 000,00 zł (wartość zadania
55 954,93 zł),
- Założenie „Parku Nauk Przyrodniczych” (10 ha) – wydatkowano
1 035 783,12 zł (wartość zadania 1 642 812,92 zł),
- Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych i odtworzenie zasobów martwego
drewna w obrębie lasów łęgowych (91E0, 91F0 woj. lubuskie
i dolnośląskie), usuwanie drzew i krzewów z obszaru łąk selernicowych
(6440), usuwanie podszytu i podrostu (korytarze ekologiczne). Koszenie
łąk selernicowych – wydatkowano 972,00 zł (wartość zadania
109 137,24 zł),
- Nasadzenia drzew tworzących korytarze ekologiczne dla przywrócenia
ciągłości między ostojami siedliskowymi nad rzeką Odrą – wydatkowano
246 693,06 zł (wartość zadania 316 332,00 zł),
- Dokumentacja projektowa budowy wiaty edukacyjnej „Zielona Szkoła”
i toalet, zaplecza gospodarczego „Pogotowie pachnicowe”, Punktu
koncentracji ruchu turystycznego "Trakt Pruski – Zamek Siedlisko",
Przystanku edukacyjnego „Czerna” i zaplecza gospodarczego „Pogotowia
Pachnicowego” – wydatkowano 70 000,00 zł (wartość zdania
197 650,00 zł),
- Realizacja programu badawczego – „Program ochrony aktywnej Pachnicy
Dębowej i Kozioroga Dębosza nad środkową Odrą” wraz z konferencją
naukową i warsztatami „Ekologia i ochrona chrząszczy Saproksylicznych”
i wydawnictwem pokonferencyjnym – publikacją pt. "Ekologia i ochrona
chrząszczy Saproksylicznych" – wydatkowano 8 856,00 zł (wartość całego
zadania 176 751,00 zł).
Razem w 2020 r. wydatkowano kwotę 1 484 639,25 zł.
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VIII
„SCHONAICHIANUM – CENTRUM
HISTORYCZNO-KULTURALNE W BYTOMIU
ODRZAŃSKIM” – ADAPTACJA BYŁEGO KOŚCIOŁA
EWANGELICKIEGO
Realizując Program Rozwoju pod nazwą „Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Bytom Odrzański na lata 2015-2022” (uchwała
nr VIII/81/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku) oraz Plan Rozwoju Kultury
Gminy Bytom Odrzański do roku 2022 (uchwała Nr XIII/140/2016 z dnia
18 listopada 2016 r.) kontynuowano prace przy zadaniu pod nazwą
„Schonaichianum – Centrum Historyczno-Kulturalne w Bytomiu Odrzańskim”
– Adaptacja byłego Kościoła Ewangelickiego.
Celem projektu jest wykonanie prac renowacyjno-konserwatorskich
i adaptacji budynku wraz z wieżą na działalność obejmującą utworzenie:
- archiwum archeologicznego wraz z biblioteką,
- regionalnej izby muzealnej,
- inkubatora kreatywności artystycznej,
- pracowni konserwacji zabytków archeologicznych,
- centrum konferencyjnego,
- punktu widokowego.
Dodatkowo wdrożone zostaną systemy informatyczne z aplikacjami
e-usługowymi:
- e-Archiwum Archeologiczne,
- e-Regionalna Izba Muzealna,
- e-Platforma Stanowisk Archeologicznych województwa lubuskiego.
Na realizację tego zadania Fundacja Archeologiczna w Zielonej Górze
(właściciel obiektu) wraz z Gminą, jako partnerem otrzymała dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa
4. Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa
kulturowego.
Wartość zadania: 14 527 944,63 zł, w tym dofinasowanie z UE
w wysokości: 8 700 928,77 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny
zostanie pokryty ze środków Gminy. Na realizację zadania Gmina przekazała
w 2020 r. w formie dotacji celowej kwotę – 883 769,61 zł. (w 2019 r. –
4 060 826,28 zł.)
Planowany termin zakończenia zadania – wrzesień 2021 roku.

IX

REWITALIZACJA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO

9.1. REWITALIZACJA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO – ETAP III
Realizując Programy Rozwoju pod nazwą „Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Bytom Odrzański na lata 2015-2022” (uchwała
nr VIII/81/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.) oraz Program Rewitalizacji Gminy
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Bytom Odrzański na lata 2016-2022 (uchwała nr XII/123/2016 z dnia
16 września 2016 r.) Gmina pozyskała pomoc finansową z Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 9.2. Rozwój obszarów
zmarginalizowanych. W dniu 18.12.2016 r. podpisano umowę z Zarządem
Województwa Lubuskiego na realizację projektu o wartości 11 129 160,37 zł
z dofinansowaniem unijnym w wysokości 9 352 606,82 zł (85 % kosztów
kwalifikowalnych).
W ramach projektu w 2020 roku wykonano następujące zadania:
- Zagospodarowanie wnętrz urbanistycznych kwartałów zabudowy
w otoczeniu Rynku – 3 491 522,45 zł
- Nadzór inwestorski – 49 989,87 zł
Razem wydatkowano kwotę: 13 267 464,96 zł, w tym w 2020 roku:
3 541 512,32 zł.
Zwiększenie wydatków na realizację tego projektu o kwotę
2 138 304,59 zł,
było
spowodowane
wynikającym
z
kosztorysu
powykonawczego zwiększeniem zakresu wykonanego zadania.
W 2020 r zakończono realizację projektu.
9.2. REWITALIZACJA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO – ETAP IV
W związku z zakończeniem prac przy realizacji III etapu Rewitalizacji
Starego Miasta przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowych
przedsięwzięć, których realizacja byłaby możliwa, po uzyskaniu dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej, w ramach etapu IV.
W 2020 r. wykonano:
- dokumentację
projektową
budowy
żłobka
publicznego
przy
ul. Kożuchowskiej. Wartość prac: 63 960,00 zł,
- dokumentację Rewitalizacji Parku Doktora Władysława Morasiewicza.
Wartość prac: 9 500,00 zł.
- dokumentację projektową remontu elewacji 27 budynków – zakres
sfinansowany przez Wspólnoty Mieszkaniowe,
- dokumentację remontu kapitalnego sali gimnastycznej w szkole przy
ul. Kościelnej oraz dachu budynku przy ul. Nowe Miasto 41. Wartość prac:
8 700,00 zł.

X

POMOC FUNDUSZY EUROPEJSKICH

W 2020 roku Gmina Bytom Odrzański uczestniczyła jako partner:
- w realizacji projektu: „Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców
Gminy Bytom Odrzański” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa
Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Łączna kwota projektu:
60 480,00 zł, dofinansowanie UE: 100%. W ramach projektu przeszkolono
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108 uczestników oraz zakupiono sprzęt komputerowy (12 laptopów wraz
z oprogramowaniem), który został przekazany do Szkoły Podstawowej,
- w realizacji projektu: „Lubuski e-Urząd II” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2.
Rozwój Cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego,
Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty
realizowane poza formułą ZIT. Beneficjentem i Liderem projektu jest
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
a partnerami 19 Jednostek Samorządu Terytorialnego z województwa
lubuskiego. Całkowity koszt projektu to 14 977 092,57 zł, z czego
2 246 563,90 zł stanowią środki własne Beneficjenta i Partnerów Projektu,
a 12 730 528,67 zł środki UE. Celem projektu jest stworzenie e-usług dla
obywateli. W 2020 roku zrealizowano:

dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego
(2 serwery i macierz dyskowa),
 wdrożenie i integrację oprogramowania FrontLine i BackOffice oraz
szkolenia.
W 2020 roku wydatkowano kwotę 55 948,77 zł.

XI

ZATRUDNIENIE W ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM
I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudnienie w instytucjach
finansowanych ze środków Gminy przedstawiało się następująco (liczba
etatów):
1. Urząd Miejski
2. Zakład Gospodarki Komunalnej
3. Przedszkole
4. Szkoła Podstawowa
5. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
6. Ośrodek Pomocy Społecznej
7. Biblioteka Publiczna

XII

2020
16,10
27,50
25,50
63,48
2,70
8,50
1,25

2019
17,60
29,50
24,14
61,31
2,70
8,10
1,25

POMOC SPOŁECZNA

Realizacja zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu
terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym
przez ustawę.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim jest jednostką
organizacyjną gminy, który wykonuje zadania skierowane na wsparcie
i poprawę warunków życia mieszkańców. Działania Ośrodka są zgodne
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z realizacją celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Bytom Odrzański.
12.1. Gospodarka Finansowa
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2020 to kwota
9 807 198,22 zł, (2019 r. – 8 358 279,95 zł) w tym: zadania zlecone
8 629 265,89 zł (87,99%, w 2019 r. – 90,85%), zadania własne 1 177 932,33 zł
(12,01%, w 2019 r. – 9,15%).
Zestawienie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 r.:
Lp.

Zadanie

1. Opłacanie pobytu w Domach Pomocy Społecznej

Kwota wydatków (w zł)
83 445,53

2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
3.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - osoby
pobierające zasiłek stały (dotacja 9 437,00 zł)

4.

Zasiłki i pomoc w naturze- zasiłku celowe i okresowe
(dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 69 960,23 zł)

5. Zasiłki stałe (dotacja 111 846,90 zł)

485,80
9 437,00
111 356,60
111 846,90

6.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (dotacja
49 300,00 zł)

460 242,58

7.

Program „Posiłek w szkole i w domu” (dotacja
85 000,00 zł)

141 667,00

8. Dodatki Mieszkaniowe i dodatek energetyczny

49 231,44

9. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

37 680,00

10. Świadczenia wychowawcze
11.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego

12. Świadczenie „Dobry Start”

5 691 697,81
2 735 165,08
208 938,15

13. Realizacja Karty Dużej Rodziny
14.

Rodziny zastępcze, placówki opiekuńczowychowawcze

15. Asystent rodziny (dotacja 850,00 zł)

203,00
134 239,49
31 561,84

12.2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. prawo
do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom
w przypadku występowania co najmniej jednej z okoliczności tj. ubóstwo,
sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm,
przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność lub
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innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a których dochód
na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
W 2020 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 149 rodzin
(336 osób).
Powody przyznania pomocy społecznej w 2020 r.:
Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinie

Ubóstwo

85

190

Potrzeba ochrony macierzyństwa

14

80

Sieroctwo

1

1

Bezrobocie

40

56

Niepełnosprawność

40

56

Długotrwała lub ciężka choroba

59

110

Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych

4

18

Alkoholizm

40

66

Trudności w przystosowaniu
do życia po opuszczeniu zakładu
karnego

3

3

Zdarzenie losowe

1

1

Powód trudnej sytuacji

12.3. Pomoc udzielana w formie świadczeń pieniężnych
- zasiłek stały – na realizację zadania wydatkowano kwotę 111 846,90 zł,
z pomocy skorzystały 23 osoby (liczba wypłaconych świadczeń wynosi
216),
- zasiłek okresowy – na realizację zadania wydatkowano kwotę 69 960,23 zł,
a z pomocy skorzystało 39 osób (liczba wypłaconych świadczeń wynosi
169),
- zasiłek celowy – na realizację zadania wydatkowano kwotę 41 396,37 zł
z przeznaczeniem na zakup leków, zakup opału, zasiłki na pokrycie
wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego itp.
12.4. Pomoc udzielana w formie świadczeń niepieniężnych
W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące
świadczenia niepieniężne:
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12.5. Praca socjalna
W 2020 r pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej realizowali
pracę socjalną poprzez:
- pomoc przy kompletowaniu dokumentów niezbędnych do otrzymania
renty, emerytury, świadczeń wyjątkowych itp.,
- pomoc w zakresie uzyskania alimentów,
- umożliwianie klientom bezpłatnych konsultacji z psychologiem
w zależności od występujących potrzeb,
- pomoc terapeutyczną – kierowanie do Poradni Profilaktyki i Terapii
Uzależnień, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni PsychologicznoPedagogicznej,
- pomoc w zatrudnieniu poprzez zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie
Pracy, skierowanie do prac społecznie użytecznych,
- wydanie opinii dla potrzeb powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz
sądu,
- podejmowanie interwencji w przypadku pomocy rodzinie,
- poradnictwo dotyczące udzielenia pomocy poprzez właściwe instytucje
państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie do działań
samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób,
rodzin, środowisk społecznych,
- udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania
spraw życiowych.
W 2020 roku pracownicy socjalni zawarli 3 kontrakty socjalne.
12.6. Usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy o charakterze
obowiązkowym.
Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność
wymagają częściowej pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,
mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w środowisku. Obejmują
one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową
opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu
z otoczeniem.
W roku 2020 r. z pomocy w postaci usług opiekuńczych skorzystało
16 osób. Opiekunki przepracowały łącznie 3319 godzin. Odpłatność
od podopiecznych wyniosła 35 044,19 zł.
Na zadanie wydatkowano kwotę 86 727,21 zł.
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12.7. Zapewnienie posiłku
Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie
osobom tego pozbawionym jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy.
Adresatami tej formy pomocy są dzieci do 7 roku życia, uczniowie szkół
podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe w trudnej
sytuacji życiowej w szczególności osoby starsze, samotne, niepełnosprawne
jeżeli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc przyznawana jest w formie dożywiania
dzieci w placówkach edukacyjnych oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup
żywności dla osób dorosłych.
Z pomocy w formie dożywiania w 2020 r. skorzystało 188 osób, w tym
korzystających z posiłku 74 osoby, zasiłków celowych 152 osoby.
W 2020 r. koszt programu wyniósł 141 667,00 zł, w tym środki własne
gminy 56 667,00 zł, natomiast dotacja rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” wyniosła 85 000,00 zł.
12.8. Pomoc żywnościowa
W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował pomoc w postaci
żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym.
W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. programem objętych było
89 rodzin tj. 208 osób.
12.9. Domy Pomocy Społecznej
W przypadku, gdy nie można zapewnić osobie niezbędnej pomocy
w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, osobie starszej,
niepełnosprawnej, przysługuje prawo umieszczenia w Domu Pomocy
Społecznej.
W roku 2020 odpłatność za pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej
wyniosła łącznie 83 445,53 zł.
12.10.
Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
W ramach Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020 (uchwała
nr X/111/2016 z dnia 20 maja 2016 roku) funkcjonuje Zespół
Interdyscyplinarny, do którego w 2020 r. wpłynęło 16 ,,Niebieskich Kart”
w następstwie czego 1 osobę skierowano do Komisji Alkoholowej celem
przebadania pod kątem uzależnienia od alkoholu.
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Procedura ,,Niebieskiej karty”:
Rok

Liczba rodzin

Liczba założonych
Niebieskich Kart

2020

11

16

12.11.
Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy
zastępczej
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej nakłada na gminy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Głównym
zadaniem
jest
wsparcie
rodzin
dysfunkcyjnych
w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz wzmocnienie zasobów tkwiących
w rodzinie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji tego zadania w 2020 r.
zatrudniał asystenta rodziny na:
- 1 etat w okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.
- ½ etatu w okresie od 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r.
Celem pracy asystenta rodziny jest wsparcie i aktywizacja rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany
postaw życiowych członków rodziny.
Asystent rodziny pomaga w szczególności w rozwiązywaniu
podstawowych problemów socjalnych (mieszkaniowych, materialnych,
prawnych, zdrowotnych), problemów emocjonalnych rodziny. Do zadań
asystenta należy również motywowanie podopiecznych do podjęcia zatrudnienia
przez osoby bezrobotne, do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
do podejmowania aktywności społecznej.
Praca asystenta z rodziną jest realizowana także w przypadku czasowego
umieszczenia przez sąd dziecka poza rodziną. Asystent rodziny aktywnie
uczestniczy we wszystkich działaniach zmierzających do powrotu dziecka
do rodziny poprzez aktywną współpracę nie tylko z biologiczną rodziną, ale
także z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz sądem.
Wsparciem asystenta rodziny na terenie Gminy w 2020 r. objętych było
łącznie 11 rodzin (w tym 28 dzieci, z czego 11 dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej).
Do zadań gminy w ramach wspierania rodziny należy współfinansowanie
pobytu dzieci w pieczy zastępczej.
Gmina Bytom Odrzański w 2020 r. współfinansowała koszty pobytu
11 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczowychowawczych w wysokości 134.239,49 zł.

Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański – maj 2021 r.
Strona 25

12.12.

Świadczenia rodzinne

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
gmina z dniem 1 maja 2014 r. przejęła realizację zadań z zakresu świadczeń
rodzinnych. Gmina realizuje te zadania jako zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej i otrzymuje na ten cel dotację z budżetu państwa
Wydatki na świadczenia rodzinne realizowane przez gminę finansowane
z dotacji celowej budżetu państwa w 2020 r.:
Wyszczególnienie

Kwota

Zasiłki rodzinne
Dodatki do zasiłków rodzinnych
w tym z tytułu:
Urodzenia dziecka
Opieki z tyt. urlopu
wychowawczego
Samotnego wychowywania dziecka
Kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
Rozpoczęcia roku szkolnego
Podjęcia nauki poza miejscem
zamieszkania
Wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej
Zasiłki rodzinne z dodatkami
(w.1+ w.2)
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek dla opiekuna
Świadczenia opiekuńcze
(w. 4 + w. 5 + w. 6 + w. 7)
Razem (w.3 + w.8)
Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka
Za życiem
Świadczenie rodzicielskie
Razem (w.9+ w.10 + w.11)

400 306,15

Liczba świadczeń
zrealizowanych przez gminę
3 487

211 917,69

1 947

9 000,00

9

23 160,00

58

29 415,88

165

32 185,12

312

21 084,97

219

32 908,30

481

64 163,42

703

612 223,84

5 434

751 551,00
656 093,00
58 900,00
26 660,00

3 483
360
95
43

1 493 204,00

3 981

2 105 427,84

9 415

28 000,00

28

20 000,00
127 475,00
2 280 902,84

5
144
9592

Lp.
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

12.13.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów realizuje zadania z zakresu świadczeń z funduszu
alimentacyjnego jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i otrzymuje na ten cel dotację z budżetu państwa
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Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz liczba przyznanych
świadczeń:
Rok

Kwota (w zł)

2020

196 150,00

Liczba
wypłaconych
świadczeń
455

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w 2020 roku z tytułu
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 125 227,56 zł z tego:
- przekazane na dochody budżetu państwa – 107 825,77 zł,
- przekazane na dochody własne gminy – 17 401,79 zł.
12.14.

Dodatki mieszkaniowe

Zadaniem własnym gminy jest wypłata dodatków mieszkaniowych
na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
Wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe:
Rok

Kwota przyznanych dodatków
mieszkaniowych (w zł)

2020

47 702,75

Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych:
Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych dla lokali
Rok

Ogółem

2020

353

12.15.

komunalnych

spółdzielczych

wspólnot
mieszkaniowych
i własnościowych

94

59

200

Dodatki energetyczne

Osobie której przyznano dodatek mieszkaniowy, przysługuje również
dodatek energetyczny jeżeli jest stroną umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
Wydatki na dodatki energetyczne realizowane przez gminę finansowane
z dotacji celowej budżetu państwa:
Rok

Liczba rodzin

Liczba świadczeń

Kwota

2020

14

112

1 528,69
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12.16.

Karta Dużej Rodziny

Na podstawie rządowego programu który wszedł w życie
16 czerwca 2014 roku rodzinom wielodzietnym przysługuje Karta Dużej
Rodziny.
Od 1 stycznia 2020 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny
przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub
mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

12.17.

Rok

Liczba
rodzin

Liczba
przyznanych kart

2020

26

72

2014-2019

173

622

Świadczenia wychowawcze

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci gmina z dniem 1 kwietnia 2016 r. przejęła realizację
zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.
Gmina realizuje zadania w zakresie świadczeń wychowawczych jako
zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i otrzymuje na ten cel dotacje
z budżetu państwa.
Wydatki na świadczenia wychowawcze zrealizowane przez gminę finansowane
z dotacji celowej budżetu państwa:
Wyszczególnienie

Liczba świadczeń

kwota

Świadczenia wychowawcze

1 1287

5 643 726,00

12.18.

Świadczenia "Dobry Start"

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "DOBRY
START" z dniem 1 lipca 2020 r. gmina przejęła realizację zadań z zakresu
świadczenia tego programu.
Gmina realizuje to zadania jako zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej i otrzymuje na ten cel dotacje z budżetu państwa:
Wyszczególnienie

Liczba świadczeń

kwota

Świadczenia "dobry start"

674

202 200,00
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12.19.

Stypendia

Wydatki na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym –
„stypendia socjalne” realizowane na mocy ustawy o systemie oświaty przez
gminę i współfinansowane z budżetu państwa:
Kwota (w zł)
Okres
realizacji
ROK
zadania
od...do

5 232,00

2020
IX - XII

3.
4.

Środki własne
gminy
20 928,00

I - VI

1.
2.

Wykorzystana
dotacja z budżetu
państwa

9 216,00
2 304,00

Łącznie
(dotacja
+środki
własne)

Liczba uczniów
RAZEM
objętych
dofinansowaniem

26 160,00

39
37 680,00

11 520,00

25

W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące programy:
Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 r.,
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 20192020,
Program „Wspieraj Seniora”,
Program „Asystent rodziny na rok 2020”.

XIII

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania w tej sferze działalności Gminy są realizowane przez:
- Szkołę Podstawową im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim –
Dyrektor Pani Stefania Mirecka,
- Przedszkole w Bytomiu Odrzańskim – Dyrektor Pani Renata Lenart.
13.1. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim
Liczba uczniów:
Lata
Razem
Grupa „0”
Szkoła
Podstawowa
Gimnazjum

2020/2021
479
0

2019/2020
492
0

479

492

-

-
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Zatrudnienie:
Lata
Nauczyciele
-dyplomowani
-mianowani
-kontraktowi
-stażyści
-bez stopnia
Administracja
i obsługa
Ogółem

2020/2021
47
33
10
4
0
0

2019/2020
46
32
8
6
0
0

18

17

65

63

Działania władz samorządowych zgodnie z przepisami prawa
skoncentrowane były na rozwoju i modernizacji bazy oświatowej. W tym
zakresie w 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego
zrealizowano:
1) doposażenie sal lekcyjnych (laptop dla ucznia z orzeczeniem, głośniki,
dysk przenośny, tablice) – 4 758,99 zł;
2) wyposażenie pomieszczeń administracyjnych (drukarka, niszczarki,
krzesła obrotowe) – 3 384,99 zł;
3) pomalowanie ścian i sufitów w świetlicach szkolnych w obu budynkach,
położenie paneli podłogowych w świetlicy przy ul. Kożuchowskiej,
wymiana opraw oświetleniowych w świetlicy przy ul. Kościelnej –
5 000,45 zł;
4) zakup przez Gminę Bytom Odrzański 39 sztuk laptopów w ramach
projektów "Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła +" na łączną kwotę
114 999,49 zł i przekazanie ich szkole (utworzenie dodatkowej pracowni
komputerowej, nauka zdalna).
13.2. Przedszkole Publiczne
Do przedszkola uczęszczało:
Lata
Liczba dzieci

2020/2021
128

2019/2020
170

Zatrudnienie z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego:
Lata
Nauczyciele
- dyplomowani
- mianowani
- kontraktowi
- stażyści
- bez stopnia
Administracja
i obsługa
Razem

2020/2021
14
3
8
3
0
0

2019/2020
14
3
7
4
0
0

12

11

26

25
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W 2020 roku w związku z panującą pandemią w celu zminimalizowania
ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę
COVID-19 nie wykonano zaplanowanego remontu sali zajęć grupy III,
w zamian:
1) doposażono plac zabaw o piaskownicę – 4 305 ,00 zł;
2) zakupiono 2 parownice do dezynfekcji dywanów w 7 salach zajęć, (proces
parowania odbywa się w temperaturze 90-125ºC pod ciśnieniem 10
BAR). Cena urządzeń to kwota 8 772,36 zł
Razem wydatkowano: 13 077,36 zł (w 2019 r. – 27 656,00 zł).

XIV

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Biblioteka Publiczna działa od 2006 roku, jej siedziba znajduje się
w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kożuchowskiej 15. Dyrektorem jest
Pani Bożena Romańska.
Baza lokalowa
Biblioteka o powierzchni 262m2 składa się z czytelni, wypożyczalni,
pomieszczenia socjalnego, korytarza i toalety dostępnej dla osób
niepełnosprawnych.
Od września decyzją władz powierzchnia biblioteki została na czas trwania
pandemii zmniejszona. W części czytelni (ok. 60m2) zorganizowano klasę
szkolną.
Od stycznia do 11 marca 2020 biblioteka była czynna od 9:00 do 17:00,
a dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej od godz. 8:00. Dnia 12 marca
decyzją Rady Ministrów biblioteka została zamknięta na 36 dni, ponowne
otwarcie w reżimie sanitarnym nastąpiło 5 maja. W listopadzie na podstawie
decyzji władz państwowych nastąpiło kolejne zamknięcie biblioteki. W tym
czasie biblioteka prowadziła działalność polegającą na udostępnianiu
księgozbioru i czasopism na zewnątrz na zamówienie telefoniczne lub mailowe.
W ciągu dwóch tygodni ograniczonej działalności 38 użytkowników
wypożyczyło 150 książek.
Obsługa specjalnych grup użytkowników biblioteki
Pomieszczenia biblioteki są dostępne dla osób z niepełnosprawnością
ruchową. Dla czytelników z niepełnosprawnością wzrokową biblioteka
udostępnia książki z dużą czcionką – 269 egzemplarzy, w 2020 roku zakupiono
13 sztuk. Czytelnicy mają do dyspozycji 201 audiobooków, 6 książek w brajlu,
ponadto biblioteka wykupiła dostęp do platformy Legimi – 10 haseł miesięcznie
przez cały rok, koszt 1 500zł, z tej oferty biblioteki skorzystało 429
użytkowników.
W czytelni biblioteki organizowany był dwukrotnie lokal wyborczy.
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Biblioteka występuje również z ofertą dla seniorów. W 2020 r. spotkania
Dyskusyjnego Klubu Książki dla seniorów, ze względu na sytuację
epidemiczną, odbywały się nieregularnie.
Największą grupę osób wypożyczających i odwiedzających bibliotekę
w 2020 roku stanowią seniorzy i dzieci. Na 767 aktywnie wypożyczających,
dzieci to 479 osób i 112 osób w wieku senioralnym. Mimo ograniczeń nadal
aktywną grupą są dzieci w wieku do 5 lat – 50 osób wypożyczających na co
wpływ miała akcja „Mała książka – wielki człowiek”, do której biblioteka
przystąpiła już po raz trzeci.
Sprzęt komputerowy i Internet
Biblioteka posiada 1 notebook, 10 komputerów (2019 r. – 9), w tym 8
dostępnych dla użytkowników. Wszystkie z dostępem do Internetu, katalogu
online, zbiorów zewnętrznych, drukarki. Czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać
z Internetu i oprogramowania. Mają także do dyspozycji 1 kserokopiarkę.
Biblioteka posiada 1 aparat cyfrowy, projektor, wieżę, nagłośnienie, mikrofony
i odtwarzacz DVD. Biblioteka posługuje się programem Prolib. Posiada w pełni
skomputeryzowane procesy opracowania udostępniania zbiorów. W 2020 roku
ze względu na obostrzenia czytelnicy nie korzystali z czytelni i znajdujących się
tam komputerów.
Księgozbiór i czytelnictwo
Stan liczbowy księgozbioru w 2020 roku (31 grudnia) – 24 291 woluminy
(2019 r. – 24103). Ze środków własnych i dotacji ministerialnych w wysokości
11 891,00 zł zakupiono 494 książki, co daje wskaźnik 9,3 zakupionych książek
na 100 mieszkańców (2019 r. – 13,04). Czytelnicy korzystali z 10 tytułów
czasopism: wypożyczanych na zewnątrz – 2699 wypożyczeń, na miejscu – 50.
Czytelnictwo utrzymuje się na zadawalającym poziomie, pomimo
obniżonej z powodu pandemii liczby czytelników aktywnie wypożyczających.
Biblioteka może pochwalić się drugim miejscem w rankingu na najwyższy
wskaźnik liczby czytelników na 100 mieszkańców w bibliotekach południowej
części woj. lubuskiego – wynosi on 17,87 (dane z seminarium dyrektorów z dnia
12 kwietnia 2021).
Dotacje
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu
Biblioteki Narodowej na zakup nowości dla bibliotek – kwota 2 800,00 zł
(wkład własny 5 200,00 zł)
Dyskusyjny Klub Książki – kwota 300,00 zł.
WYKAZ IMPREZ
Cykliczne :
- Dzień Babci i Dzień Dziadka na scenie biblioteki spotkało się 6 klas
z Dziadkami przy poczęstunku –impreza łącząca trzy pokolenia – dzieci,
rodzice i dziadkowie łącznie 364 osoby,
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- Spotkanie dzieci w bibliotece podczas ferii – warsztaty tworzenia teatrzyku
kamishibai do wiersza T. Kubiaka „Wilk u dentysty” – 30 osób.
- Wystawa zdjęć Arkadiusza Frankowskiego „U schyłku dnia i na progu
nocy” – otwarcie wystawy w lutym - 40 osób,
- Spotkania DKK – klubu dorosłych i dzieci,
- Spotkanie autorskie w ramach DKK z pisarką Zofią Mąkosą. Spotkanie
zorganizowane przez bibliotekę w domu kultury - 30 osób,
- W styczniu i lutym – języka angielski dla seniorów – 10 spotkań po
12 uczestników.
Inne:
- Spotkania autorskie z poetką, bytomianką mieszkającą w Krakowie –
Dorotą Grzesiak – dwa spotkania w marcu dla dorosłych i dzieci.
Gospodarka finansowa
Dochody – 122 706,71 zł (2019 r. – 105 568,16 zł), w tym:
110 843,04 zł
– dotacja z budżety Gminy
9 063,67 zł
– dochody własne
2 800,00 zł
– środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze (projekt)
Wydatki – 113 943,04 zł (2019 r. – 103 173,28 zł), w tym:
17 485,72 zł
– materiały i wyposażenie
11 339,83 zł
– usługi obce (prenumeraty, telefon, opłaty
bankowe)
82 628,79 zł
– wynagrodzenia i pochodne
2 488,70 zł
– pozostałe
koszty
(delegacje,
badania,
ekwiwalenty)

XV

OŚRODEK KULTURY

1 czerwca 1992 r. Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim Uchwałą
nr XXX/157/92 utworzyła zakład budżetowy – Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury, którego siedziba mieści się przy Alei Złotej Jesieni 1 w Bytomiu
Odrzańskim.
Zatrudnienie: 1 etat – dyrektor M-GOK, 1 etat – instruktor kulturalnooświatowy (d.s. tańca), 1/2 etatu – sprzątaczka, 1/8 etatu – księgowa.
Stowarzyszenia, Organizacje Pożytku Publicznego, zarejestrowane w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury:
- Stowarzyszenie
Artystów
Współczesnej
Kultury
Ludowej
„Wierzbniczanki” (Zespół Ludowy „Wierzbniczanki”),
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- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przystań”, (działa
w pomieszczeniach użyczonych po remoncie w 2009 roku w byłej
projektorowni domu kultury),
- Stowarzyszenie Społeczności Wiejskiej Gminy Bytom Odrzański,
- Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej „Wir”,
- Koło nr 3 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bytomia Odrzańskiego,
- Koło Łowieckie „Lis”.
Koła zainteresowań, zespoły, kluby i organizacje działające w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury:
- Koło teatralne „Kleks”,
- Koło teatralne „Kleksik”,
- Klub Złotej Jesieni (Klub Seniora),
- Sekcja haftu krzyżykowego „Czwartkowe Sploty”,
- Świetlica integracyjna dla dzieci „Mazgajka”,
- XII Harcerska Drużyna Wodna „Bryg”,
- Bytomska grupa AA „TOR”,
- Pracownia modelarska i plastyczna,
- Bytomskie Koło nr 1 Polskiego Związku Wędkarskiego oraz „Szkółka
Wędkarska” dla dzieci i młodzieży,
- Szkoła Tańca „RYTM”.
Imprezy organizowane lub współorganizowane przez MGOK:
- Comiesięczne koncerty w sali widowiskowej z cyklu „W Krainie Pani
Muzyki” i „Akademia Melomana” dla uczniów szkoły podstawowej
(Lubuskie Biuro Koncertowe),
- Orszak Trzech Króli (6 stycznia),
- XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej (12 stycznia),
- Występy w sali widowiskowej z okazji Dnia Babci i Dziadka
poszczególnych grup dziecięcych z Przedszkola Publicznego (styczeń),
- Uroczyste noworoczne spotkania Klubu Złotej Jesieni, Koła nr 3 Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów i Zespołu Ludowego
„Wierzbniczanki” (styczeń, luty),
- Impreza Charytatywna „Razem dla Aliny” (2 lutego),
- Zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych (Świetlica „Mazgajka”),
- Zabawy Walentynkowe (luty),
- Uroczyste spotkanie członków Stowarzyszenia „Przystań” z zaproszonymi
gośćmi z Babimostu (15 lutego),
- Dzień Kobiet dla mieszkanek Bytomia Odrzańskiego – wystąpił Kabaret
„Rewers” (5 marca),
- Spotkanie z pisarką Zofią Mąkosą w sali widowiskowej, org. Biblioteka
Publiczna (17 września),
- Stand Up: Pietruszka, Kamiński, Zenkner (10 października),
- Komisje i Sesje Rady Miejskiej (remont ratusza i sytuacja epidemiczna).
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W związku z podjęciem kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia
się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 Rządowy Zespół Zarządzania
Kryzysowego z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury,
filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek,
galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa
artystycznego. Wobec czego działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
została dostosowana do powyższych zarządzeń, które podczas roku ulegały
częstym modyfikacjom. Zajęcia, spotkania i zebrania odbywały się
w mniejszych grupach – przy porozstawianych stolikach w holu na parterze lub
w sali widowiskowej, z zastosowaniem reżimu sanitarnego. Uczestnicy
obowiązkowo nosili maseczki i dezynfekowali ręce. Sytuacja zagrożenia
spowodowała, że nie odbyły się również coroczne imprezy, w tym plenerowe.
Gospodarka finansowa
Dochody – 243 023,64 zł w tym:
231 570,75 zł
– dotacje z budżetu Gminy,
1 452,89 zł
– dochody własne.
Wydatki – 231 974,65 zł w tym:
11 347,99 zł
– materiały i wyposażenie (art. biurowe, środki
czystości, art. spożywcze),
25 569,07 zł
– zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda),
10 943,11 zł
– usługi obce (telefon, opłaty bankowe, pocztowe,
bhp),
183 078,98 zł
– wynagrodzenia i pochodne,
1 035,50 zł
– pozostałe koszty (delegacje, badania, ekwiwalent,
ubezp.).

XVI
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została
powołana Zarządzeniem nr 0050.7.2019 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego
z dnia 24 stycznia 2019 roku oraz Nr 0050.17.2019 z dnia 5 marca 2019 roku
w składzie:
1. Bogus Mateusz
2. Bruzi Dariusz
3. Chmielewski Andrzej
4. Czujwid Teresa
5. Grzesiak Elżbieta
6. Mirecki Bogusław
7. Sękalski Mariusz
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8. Skrobacz Wiesława
9. Tkaczyk Lilla
Komisja działa w okresie kadencji Rady Miejskiej 2019-2023 i ulega
rozwiązaniu po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów
do Rady.
Podstawą pracy GKRPA jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwalany corocznie przez Radę
Miejską „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych”.
Do zadań GKRPA należy w szczególności:
- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych Gminy
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- wydawanie opinii dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych,
- dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych
w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
dla różnych grup społecznych i zawodowych.
W roku 2020 na plan (dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych) 89 961,52 zł, zrealizowano dochody w wysokości
74 306,70 zł (w tym: wpłaty 64 175,82 zł, środki niewykorzystane w 2019 r.
9 961,52 zł).
Niezrealizowanie planu wynika z rezygnacji przez Przedsiębiorców,
najbardziej dotkniętych skutkami pandemii, z pozwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury działa całoroczna świetlica
opiekuńczo-wychowawcza „MAZGAJKA”, która finansowana jest ze środków
GKRPA. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 15 001900. W zajęciach uczestniczą dzieci i młodzież (w tym także mające kłopoty
z nauką, przejawiające zaburzenia zachowania i wychowujące się w rodzinach
z problemem alkoholowym). Uczestnikiem tych zajęć może być każde
zainteresowane dziecko. Działalność świetlicy w czasie pandemii, izolacji
i konieczności edukacji zdalnej, została dostosowana do obowiązujących
rozporządzeń. Zajęcia odbywały się w mniejszych grupach z zastosowaniem
reżimu sanitarnego. Wprowadzono również zdalną pomoc w odrabianiu lekcji.
Komisja finansuje zatrudnienie pełnomocnika (1/2 etatu), opiekuna
świetlicy (1/2 etatu) oraz dwóch terapeutów, prowadzących w punkcie
konsultacyjnym rozmowy motywacyjno-interwencyjne i zajęcia edukacyjne dla
osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Od listopada 2020 r.
udostępniony został telefoniczny kontakt z terapeutami.
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Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020
(w nawiasie dane za 2019 r.):
detal
gastronomia
- piwo
2 (3)
0 (1)
- wino
2 (3)
0 (0)
- wódka
2 (3)
0 (0)
Na terenie gminy zezwolenia posiadało:
- 10 podmiotów (w 2019 r. – 11) detalicznych oraz 2 (4) gastronomicznych
na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz
piwa,
- 10 (10)podmiotów detalicznych oraz 1 (1) gastronomiczne na sprzedaż
napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu
(z wyłączeniem piwa),
- 10 (10) podmiotów detalicznych oraz 1 (2) gastronomiczne na sprzedaż
napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu.
Na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości
sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku obrót napojów alkoholowych
na terenie Gminy Bytom Odrzański przedstawiał się następująco:
DETAL
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu
(z wyłączeniem piwa)
- powyżej 18% zawartości alkoholu

2020
1 754 217,18 zł

2019
1 265 642,12 zł

359 779,50 zł
1 884 356,35 zł

216 676,58 zł
1 209 691,40 zł

2020
187 632,12 zł

2019
207 766,21 zł

6 200,00 zł
11 000,00 zł
4 203 185,15 zł

23 200,00 zł
65 400,00 zł
2 988 376,31 zł

GASTRONOMIA
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu
(z wyłączeniem piwa)
- powyżej 18% zawartości alkoholu
Razem obrót wyniósł:

XVII

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zadania Gminy w zakresie gospodarki komunalnej realizuje powołany
Uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/62/95 dnia 22 marca 1995 r. Zakład
Gospodarki Komunalnej. Do jego podstawowych zadań należy:
- administrowanie zasobami mieszkaniowymi,
- zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków,
- utrzymanie cmentarza komunalnego.
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W 2020 roku Zakład osiągnął przychody w wysokości 3 165 851,24 zł,
tj. 110,92% planu:
1) Gospodarka mieszkaniowa 237 861,65 zł tj. 83,90% planu, w tym:
- czynsz za lokale użytkowe
170 578,44 zł,
- czynsz za lokale mieszkalne
45 365,40 zł,
- czynsz za garaże
22 294,64zł.
2) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 927 989,59 zł tj. 119,90%
planu, w tym:
- opłata za wodę
923 458,12zł,
- opłata za ścieki
900 421,52 zł,
- opłata za wodomierze
77 884,80 zł,
- wywóz nieczystości płynnych
16 411,02 zł,
- usługi pogrzebowo-cmentarne
117 942,21 zł,
- pozostałe usługi
177 593,05 zł.
- administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi – 226 768,15 zł.
Wykonanie wydatków 3 135 356,35 zł, tj.109,85% planu:
1) Gospodarka mieszkaniowa 261 473,60 zł tj. 92,24% planu.
2) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 873 882,75 zł tj. 111,80%
planu.
Zakład Gospodarki Komunalnej nabył w formie leasingu operacyjnego
z opcją wykupu fabrycznie nową koparkę. Wartość całkowita: 162 977,58 zł.
W 2020 roku wydatkowano na ten cel 68 359,60 zł.

XVIII BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
18.1. Ochotnicza Straż Pożarna
Zadania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego realizuje założona
w 1946 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Bytomiu Odrzańskim.
Liczba członków
Czynnych
Honorowych
Młodzieżowej drużyny p.poż.

2020
46
14
8

2019
46
14
10

Działania ratowniczo-gaśnicze OSP:
2020
2019
- pożary
17
21
- miejscowe zagrożenia
21
15
W 2020 r. realizowano działania służące poprawie zdolności operacyjnej,
stanu wyposażenia i rozwoju bazy lokalowej.
Dzięki otrzymanym dotacjom:
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- z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na kwotę 4 800 zł, z Urzędu
Miejskiego Bytom Odrzański na kwotę 1 200 zł oraz dofinansowaniu
z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj.
Lubuskiego w Zielonej Górze w kwocie 2 400 zł zakupiono ubranie
ochronne specjalne SAFETY z kurtką ŻAR/X/1 (2 komplety) za łączną
kwotę 8 400,00 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej
w wysokości 25 000,00 zł w ramach programu „Bezpieczny ratownik
podczas działań nocnych” zakupiono specjalistyczny sprzęt i dodatkowe
wyposażenie strażaków, w tym:
 buty Haix Fire Eagle – 4 pary (4 000,00 zł),
 ubranie specjalistyczne Aramix – 4 komplety (7 000,00 zł),
 ubranie specjalistyczne Texport-Fire Basic – 2 komplety (7 100,00 zł),
 latarka kątowa z ładowarkami – 6 sztuk (5 000,00 zł)
oraz zorganizowano dwa szkolenia dla młodzieży z zakresu prewencyjnych
działań ochrony przeciwpożarowej na łączną kwotę – 1 900,00 zł.
- z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 10 000 zł w ramach
działania „Pomoc Seniorom Gminy Bytom Odrzański”. Wsparcie
pozwoliło na zakup dla 25 seniorów:
 środki ochrony osobistej - 2 500 zł,
 środki higieny osobistej i artykuły spożywcze - 7 500 zł.
Podkreślić również należy ogromne zaangażowanie wszystkich druhów
OSP w okresie pandemii w działania mające na celu uświadamianie
społeczności lokalnej ryzyka zakażenia wirusem COVID-19, możliwościach
ochrony osobistej i uzyskania pomocy w tym zakresie, informowania
o utworzonych punktach szczepień i dostępie do szczepień.
W dniu 18.12.2020 r. pomiędzy Liderem Projektu Gminą Bytom Odrzański
i Województwem Lubuskim podpisano umowę o dofinansowanie projektu pt.
„Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie
gmin Bytom Odrzański, Szczaniec, Sulęcin, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą,
Nowe Miasteczko, Szprotawa i Otyń” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO – Lubuskie
2020. Termin zakończenia realizacji zadania: 30 czerwca 2022 r. Całkowita
wartość projektu: 10 146 615,98 zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości:
8 624 623,58 zł (85% kosztów kwalifikowalnych).
Projekt jest realizowany w partnerstwie (11 gmin) i dotyczy dostawy
sprzętu ratowniczego w tym ratowniczych samochodów strażackich
i wyposażenia ratownictwa technicznego, przeciwpożarowego i wodnego.
W ramach projektu OSP w Bytomiu Odrzańskim otrzyma ciężki samochód
ratowniczo- gaśniczy wraz ze specjalistycznym sprzętem do likwidacji zagrożeń
dla środowiska i ratownictwa wodnego, skuter wodny wraz z przyczepą
transportową oraz platformą ratowniczą czerwoną (rescue sled) i agregat
prądotwórczy.
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18.2. Straż Miejska
Straż Miejska w Bytomiu Odrzańskim w zakresie zapewnienia ładu
i porządku publicznego realizuje zadania wynikające z Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 Nr.123 poz.779 ze
zmianami). Straż Miejska jest umundurowaną formacją, która swoją działalność
rozpoczęła 1 września 1992 roku. W Straży Miejskiej zatrudniony jest jeden
funkcjonariusz.
Ocena przestrzegania porządku publicznego na terenie miasta i gminy Bytom
Odrzański w 2020 roku.
Grzywna nałożona
w drodze mandatu
karnego
Lp.

1

a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)

i)

j)

Rodzaj wykroczeń
zawartych w:

Ustawie – Kodeks
wykroczeń:
wykroczenia przeciwko
porządkowi
i spokojowi
publicznemu
wykroczenia przeciwko
instytucjom
państwowym,
samorządowym
i społecznym
wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób
i mienia
wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu
i porządkowi
w komunikacji
wykroczenia przeciwko
osobie
wykroczenia przeciwko
zdrowiu
wykroczenia przeciwko
mieniu
wykroczenia przeciwko
interesom
konsumentów
wykroczenia przeciwko
obyczajności
publicznej
wykroczenia przeciwko
urządzeniom użytku
publicznego

Wnioski
do sądu

Inny sposób
zakończenia
czynności (np.
odstąpienie
od skierowania
wniosku
o ukaranie,
przekazanie
sprawy innym
organom)

Razem

Środki
oddziaływania
wychowawczego
(art. 41 kw)

liczba

kwota

373

10

1 500

0

0

383

165

0

0

0

0

165

0

0

0

0

0

0

23

0

0

0

0

23

150

10

1 500

0

0

160

2

0

0

0

0

2

10

0

0

0

0

10

4

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

8

10

0

0

0

0

10

Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański – maj 2021 r.
Strona 40

k)
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

szkodnictwo leśne,
polne i ogrodowe
przepisach
wprowadzających
Kodeks pracy
ustawie o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
ustawie o ochronie
zdrowia przed
następstwami używania
tytoniu
i wyrobów
tytoniowych
ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku
w gminach
ustawie o ochronie
zwierząt
ustawie o odpadach
ustawie – Prawo
ochrony środowiska
ustawie – Prawo
o miarach
ustawie – Prawo wodne
ustawie o publicznym
transporcie drogowym
ustawie o ochronie
zabytków i opiece nad
zabytkami
ustawa o ochronie
zdrowia zwierząt oraz
zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt
ustawie o ochronie
przyrody
ustawie o recyklingu
pojazdów wycofanych
z eksploatacji
ustawie o lecznictwie
uzdrowiskowym,
uzdrowiskach
i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz
o gminach
uzdrowiskowych
ustawie o zużytym
sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym
ustawie o bateriach
i akumulatorach
ustawie - Kodeks
wyborczy

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

51

4

400

0

0

55

0

0

0

0

0

0

145

0

0

0

0

145

10

4

1 100

0

0

14

50

1

500

0

0

51

10

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

10

5

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

o

o

o

o

o

o
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akty prawa
20. miejscowego (przepisy
porządkowe)
21. innych
OGÓŁEM

20

0

0

0

0

20

0
675

0
19

0
3 500

0
0

0
0

0
694

W 2020 r. wpływy z opłaty targowej – 3 256,00 zł (w 2019 r. – 4 306,00 zł).
Straż Miejska:
- przydzielała i nadzorowała prace społecznie-użyteczne na terenie gminy
osobom skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowej Soli. W 2020 r. –
22 osoby łącznie przepracowały 1200 godz. (prace porządkowe),
- prowadziła nadzór nad 4 pracownikami skierowanych z Powiatowego
Urzędu Pracy w Nowej Soli do robót publicznych (prace porządkowe),
- w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadziła 10 kontroli
rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy obu budynkach Szkoły
Podstawowej i Przedszkola Publicznego,
- przeprowadziła wspólnie z dzielnicowym z KPP w Nowej Soli szkolenie
przedszkolaków i uczniów z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz
zagrożeń ze strony ludzi i zwierząt,
- nadzorowała pracę monitoringu miejskiego (20 kamer). Ujawniono kilka
wykroczeń, a na wniosek organów ścigania i Policji zabezpieczono
i przekazano 5 zapisów z monitoringu miejskiego, jako dowód w sprawie
przestępstw popełnionych na terenie miasta,
- prowadziła wspólnie z Policją działania pod kryptonimem „Bezpieczne
skrzyżowanie” mające na celu eliminowanie wykroczeń drogowych
na terenie miasta,
- prowadziła kontrolę (10) spalania odpadów w piecach grzewczych
i paleniskach domowych . Jeden mandat karny w wysokości 500 zł.
- przeprowadziła kontrolę (8) placów zabaw dla dzieci, stwierdzone
uchybienia zostały niezwłocznie usunięte.
- prowadziła akcję „Psy Bez Nadzoru”. Dotyczy ona sprawowania właściwej
opieki nad zwierzętami domowymi, sprzątania nieczystości, dbania
o szczepienia psów i prawidłowe wyprowadzanie ich na spacer. Ujawniono
12 wykroczeń oraz przyjęto 3 zgłoszenia. 3 psy przekazano do przytuliska.
Straż Miejska w 2020 r. ujawniła i przekazała (22) do innych instytucji
(m.in. ZGK, Szkoła Podstawowa, ENEA, Spółdzielnia Mieszkaniowa, PZW
i zakłady pracy) informację o nieprawidłowościach naruszających porządek
i bezpieczeństwo (czystość i porządek, zniszczona lub uszkodzona
infrastruktura, awarie energetyczne, wodociągowe, telekomunikacyjne),
a następnie przeprowadzała kontrolę ich usunięcia.
Od 12.03.2020 r. na polecenie Wojewody Lubuskiego, w związku
z pandemią koronawirusa, straż miejska została podporządkowana służbowo
policji. Funkcjonariusz straży miejskiej wykonywał polecenia Komendanta
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Powiatowego Policji w Nowej Soli w zakresie wspólnych patroli i kontroli
przestrzegania obostrzeń takich jak zachowanie dystansu społecznego, noszenie
maseczek i zasad kwarantanny. Liczba wspólnych patroli z policją – 25.
Na wniosek Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim w okresie od 10.08.2020 r.
do 31.12.2020 r. prowadziła cotygodniowe raportowanie działań kontrolnych
przestrzegania reżimu sanitarnego związanego z pandemią COVID- 19 (razem
176 kontroli instytucji i 184 osób – 115 pouczeń).

XIX

UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ

W ramach prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych w 2020 roku
wykonano i sfinansowano:
- koszty zatrudnienia pracowników do pielęgnacji zieleni i utrzymania
czystości – 57 820,66 zł,
- cięcia pielęgnacyjne krzewów w Porcie – 15 000,00 zł,
- nasadzenia uzupełniające na terenie miasta – 35 630,00 zł,
- energia i zakup materiałów – 10 314,69.
Razem wydatkowano : 118 765,35 zł.

XX

PORT RZECZNY

Remont promenady miejskiej
Wykonano ostatni etap wymiany zniszczonej nawierzchni drewnianej.
Zastąpiono deski z drzewa sosnowego deskami z daglezji.
Wartość prac: 30 350,00 zł.

XXI

OŚWIETLENIE

W 2020 r. wydatkowano na:
- konserwację oświetlenia – 108 138,07 zł (2019 r. – 89 675,92 zł),
- oświetlenie uliczne – 161 145,56 zł (2019 r. – 149 255,83 zł).
Razem: 269 283,63 zł (w 2019 r. – 238 931,75).
W 2020 r. wykonano zadanie pn.: „Budowa kablowej sieci
elektroenergetycznej NN-0,4 kV wraz z lampami oświetlenia ulicznego
w obrębie Parku Nauk Przyrodniczych w Gminie Bytom Odrzański”. Wartość
zadania: 197 847,16 zł.
Gmina Bytom Odrzański pozostaje w grupie zakupowej na dostawę energii
„Gminy Lubin”. Grupa zakupowa składa się z ponad 200 podmiotów
posiadających osobowość prawną. Przetarg na dostawę energii w 2020 r.
wygrała firma Tauron. Cena 1 kWh dostarczanej energii wyniosła 0, 3849 zł
(brutto). W 2019 r. – 0,4164 zł.
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XXII

BUDOWNICTWO

Wydawanie pozwoleń na budowę i nadzór urbanistyczno-architektoniczny
jest zadaniem realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Nowej Soli.
Odzwierciedleniem indywidualnego ruchu budowlanego są wydane
pozwolenia na budowę. W 2020 roku wydano 130 pozwoleń (2019 – 66).

XXIII PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W 2020 roku wydano:
- 74 decyzje o warunkach zabudowy (2019 – 66),
- 20 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (2019 r. – 7).
Rada Miejska w dniu 4 września 2020 r. uchwałą nr XII/95/2020 przyjęła
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Bytom Odrzański”. Potrzeba opracowania „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bytom
Odrzański” wynikła z konieczności ujęcia udokumentowanych złóż kopalin
(Zarządzenie Zastępcze Wojewody Lubuskiego z 19 lutego 2014 roku) oraz
dostosowania dokumentu do obowiązujących przepisów prawa (wprowadzono
nowe nazewnictwo dla poszczególnych funkcji terenów).

XXIV

DROGI

W celu doprowadzenia do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 293 Nowe
Miasteczko – Królikowice – Bytom Odrzański ul. Ogrodowa (dł. 8,04). Gmina
zawarła czterostronne porozumienie z Zarządem Województwa Lubuskiego,
Starostwem Nowosolskim i Gminą Nowe Miasteczko. W 2020 r. rozpoczęto
opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji (2021 r.)
umożliwiającym udział w konkursie Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r.
Koszt dokumentacji projektowej 145 140,00 zł, w 2020 r. wydatkowano
80 000,00 zł Gmina zobowiązała się także do przeznaczenia w latach 2021 –
2024 kwoty 6 mln zł, na remont i modernizację tej drogi.
W ramach obowiązku utrzymania dróg gminnych w 2020 r. wykonano:
- remont bieżący drogi gminnej (utwardzenie nawierzchni tłuczniem) –
ul. Pszeniczna
- remont bieżący drogi gminnej (udrożnienie drogi polnej) – działka nr 388
(od skrzyżowania z ul. Słoneczną)
Razem wartość prac: 17.296,94 zł
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XXV

SPORT

25.1. Dofinansowanie działalności klubów sportowych
Gmina w ramach otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadań
publicznych z zakresu zadań Gminy, przekazała organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego dotacje w następującej wysokości:

Wysokość dotacji
Wykorzystanie

MKS Odra

KS Błękitni
Wierzbnica

UKS Hajime

UKS Legion

107 500,00
100%

22 400,00
99%

12 800,00
0%

24 000,00
100%

Niewykorzystane środki organizacje zwróciły na konto Gminy.
25.2. Stadion Miejski
Stadion Miejski jest przekazany w użyczenie Miejskiemu Klubowi
Sportowemu „ODRA” w Bytomiu Odrzańskim. Działalność Klubu i jego
funkcjonowanie oparte jest na pracy społecznej.
W 2020 roku na stadionie zostały wykonane następujące prace:
Uruchomienie drugiej płyty boiska, montaż bramek, wyznaczenie linii,
pielęgnacja trawy;
2. Wykonanie wykopów i położenie kabli do oświetlenia boiska;
3. Wkopanie słupów 14 szt. i zamontowanie 14 lamp oświetleniowych;
4. Podłączenie szafy sterowniczej (Piotr Woźniak i Jerzy Masztaler,
nieodpłatnie);
5. Montaż lamp oświetleniowych i ich podłączenie;
6. Wykopy i zasypywanie, pomoc przy pracach montażowych pracownicy
ZGK. Wartość wykonanych robót dotyczących oświetlenia boiska
oszacowano na 35 000 zł;
7. Remont budynku siłowni. Wykonano nowe tynki i podłogę wraz z matą
gumowa pod urządzenia do ćwiczeń. Wartość robót (ZGK) około
20 000,00 zł.
Ponadto zostały zakupione urządzenia do działalności klubu: bramka
przenośna 2 600,00 zł, wózek do malowania linii 1 750,00 zł, emulsja
do malowania 1 578,00 zł, dwa boksy dla zawodników (2x13 miejsc dla
zawodników rezerwowych) o łącznej wartości 18 000,00 zł. Zakupiono stroje
sportowe, piłki i nawóz, zakupy te sfinansowały firmy sponsorujące.
1.

25.3. Kąpielisko miejskie
Kąpielisko miejskie w 2020 roku było nieczynne. Wznowienie
działalności będzie możliwe tylko pod warunkiem przeprowadzenia
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modernizacji obiektu i budowy systemu uzdatniania wody. Szacowany koszt
to 5-6 mln zł i bez pomocy finansowej z zewnątrz budżet gminy nie daje szansy
na jego realizację w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej.

XXVI

AGLOMERACJA

Dokumentem, wyznaczającym aglomerację Bytom Odrzański było
rozporządzenie Nr 63/2005 Wojewody Lubuskiego z dnia 26.10.2005 r. (Dz. U.
Woj. Lub. Nr 75, poz. 1345). W utworzonej aglomeracji równoważna liczba
mieszkańców (RLM) wynosiła 4.675.
W dniu 11.12.2020 r. Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim przyjęła
uchwałę nr XIV/111/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
Bytom Odrzański.
Aglomeracja obejmuje swym zasięgiem tereny posiadające system
kanalizacji zbiorczej (Bytom Odrzański, Bycz, Tarnów Bycki), zakończony
oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w obrębie miejscowości Tarnów Bycki.
Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z uchwałą wynosi 5.223.
Równoważna liczba mieszkańców 5 223 obejmuje:
- 4 438 RLM – pochodzący od stałych mieszkańców korzystających
z istniejącej sieci kanalizacji,
- 100 RLM – pochodzący od osób czasowo przebywających w aglomeracji
korzystających z istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
- 600 RLM – pochodzący od stałych mieszkańców planowanych
do podłączenia do sieci kanalizacyjnej,
- 54 RLM – pochodzący od stałych mieszkańców korzystających
indywidualnych systemów oczyszczania ścieków – zbiorników
bezodpływowych,
- 31 RLM – pochodzący od stałych mieszkańców korzystających
indywidualnych systemów oczyszczania ścieków – z przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Korekta liczby RLM aglomeracji została dokonana w oparciu o aktualną
na koniec września 2020 r. ilość mieszkańców korzystających z istniejącej sieci
kanalizacyjnej, zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni
ścieków. RLM zaktualizowano również o ilość mieszkańców, którzy zostaną
podłączeni do planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej.
System kanalizacji ściekowej:
- całkowita długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej i ogólnospławnej:
25,51 km – w tym sieci grawitacyjnej – 20,6 km;
- całkowita długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej: 22,81 km – w tym sieci
grawitacyjnej – 17,9 km;
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- całkowita długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej: 2,7 km – w tym
sieci grawitacyjnej – 2,7 km;
- długość istniejącej kanalizacji deszczowej – 2,7 km.
Obecny wskaźnik koncentracji: 4 438 mieszkańców : 25,51 km = 173
(173 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej).

XXVII PROMOCJA GMINY
W 2020 r. na imprezy, billboardy i wydarzenia promujące Gminę
wydano: 38 594,09 zł.
Cel
Dzień Kobiet (Kabaret „Rewers”)
Billboard (projekt 1400,00 + wyklejanie 2 509,20)
Medale na Bieg uliczny „Bytomska Dziesiątka”
Pszczelarze
Zespół „Wierzbniczanki” (głośnik)
Zespół „Wierzbniczanki” (stroje)
Transport członków Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów na turnus rehabilitacyjny
do Międzyzdrojów
Usługa reklamowa – busy
Reklama – Oklejanie busów
Flis Odrzański – catering
Wykonanie „Serca na nakrętki”
Dofinansowanie organizacji warsztatów modelarskich
Zakup pucharów dla Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych
Inne
Razem:

Razem
5 000,00
3 909,20
4 361,58
570,00
1 399,99
3 909,00
3 500,00
9 000,00
774,90
520,00
1 799,99
3 238,52
500,00
110,91
38 594,09

System Informacji SMS dla mieszkańców Gminy:
W roku 2020 roku wysłano łącznie 2 810 smsów (2019: 5 129) w ramach
5 akcji informacyjnych.
Oficjalny profil Gminy na Facebooku
8 sierpnia 2017 roku założono pn. „Gmina Bytom Odrzański”
na Facebooku oficjalny profil Gminy. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
łączna liczba osób obserwujących to 1 456 (2019: 1 222), liczba polubień
strony: 1 391 (2019: 1 184).
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XXVIII BEZROBOCIE
W 2020 roku na terenie Gminy Bytom Odrzański:
Liczba
bezrobotnych
Kobiety
Osoby z prawem
do zasiłku
Mieszkańcy wsi

2020

2019

104

80

62

58

15

13

29

27

Gmina zorganizowała, współfinansowane przez Starostwo Powiatowe
w Nowej Soli (za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy), roboty
publiczne, które w przyjętym ustawodawstwie są jednym z wielu elementów
czasowego ograniczenia zjawiska bezrobocia.
Zatrudnienie w ramach robót publicznych:
Rok
2020

Liczba zatrudnionych
2

Koszty ogółem
41 735,20

Refundacja z PUP
19 200,00

Gmina przy 60% wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Nowej
Soli (poprzez PUP), organizowała prace społecznie użyteczne.
Zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych:
Rok
2020

Liczba
zatrudnionych
3

Koszty ogółem
6 594,60

Refundacja
z PUP
3 956,76

W zakresie integracji osób długotrwale bezrobotnych Gmina
współpracowała ze Spółdzielnią Socjalną „PARADISE” i fundacją
„ABRAMIS”.
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XXIX

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Liczba aktywnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
(stan na 31.12.2020) dla których Gmina Bytom Odrzański jest głównym
miejscem prowadzenia działalności: 199 (2019 – 263):
Status wpisu

Ilość wpisów dla głównego
miejsca prowadzenia
działalności

Działalność prowadzona wyłącznie w formie
spółki/spółek cywilnych
Zawieszony
Wykreślony
Aktywny

XXX
1.
2.
3.
4.

Nr
XIV/104/2020

W sprawie:
zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2020 rok

XIV/105/2020

podatku od środków transportowych

XIV/106/2020
XIV/107/2020
XIV/108/2020

7.
8.
9.
10.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

55
316
199

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ

5.

6.

3

XIV/109/2020

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok
2021
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na rok 2021
Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2021 rok z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023

XIV/110/2020

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

XIV/111/2020

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bytom Odrzański
wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia należności pieniężnej przypadającej
Gminie Bytom Odrzański, stanowiącej zaległość z tytułu czynszu najmu

XIV/112/2020
XIV/113/2020

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 2020-2029

XIV/114/2020

uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2021 rok

XII/91/2020

wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bytom
Odrzański na okres 11 lat w trybie bezprzetargowym
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 20202029
zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2020 rok
zmiany w składzie Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
uzupełnienia składu osobowego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Bytomiu
Odrzańskim
uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bytomiu
Odrzańskim
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 20202029.
zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2020 rok.

XII/92/2020

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

XII/93/2020

wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

XIV/115/2020
XIII/98/2020
XIII/99/2020
XIII/100/2020
XIII/101/2020
XIII/102/2020
XIII/103/2020
XII/90/2020

Stan realizacji
zrealizowano
w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji
zrealizowano
w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji
zrealizowano
w trakcie
realizacji
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
w trakcie
realizacji
zrealizowano
w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji
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23.
24.

XII/94/2020
XII/95/2020

25.
26.
27.

XII/96/2020
XII/97/2020

28.
29.
30.
31.

XI/83/2020
XI/84/2020
XI/85/2020

32.
33.

XI/87/2020

34.
35.
36.
37.

XI/89/2020
X/81/2020
IX/72/2020

38.
39.
40.
41.
42.
43.

XI/82/2020

XI/86/2020

XI/88/2020

IX/73/2020
IX/74/2020
IX/75/2020
IX/76/2020
IX/77/2020
IX/78/2020
IX/79/2020

44.
IX/80/2020

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bytom Odrzański na rok
szkolny 2020/2021.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Bytom Odrzański.
nadania nazwy ulicy w miejscowości Bytom Odrzański.
nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Bytom Odrzański.
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na lata 20202029.
zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2020 rok
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Bycz gmina Bytom Odrzański
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2020 roku.
udzielenia Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego wotum zaufania za 2019 rok
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2019 rok
absolutorium dla Burmistrza Bytomia Odrzańskiego za 2019 rok
zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2020 rok.
zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2020 rok.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące
związane z utworzeniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie
organizacji Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie
zakupu tomografu.
udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.
udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra.
przystąpienia do sporządzenia zmiany „Programu Rewitalizacji Gminy Bytom
Odrzański na lata 2016-2022”.
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Bytom Odrzański.
szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw
uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane
projekty.

w trakcie
realizacji
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
w trakcie
realizacji
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano

zrealizowano
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