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I

WŁADZE SAMORZĄDOWE

W 2019 roku nie nastąpiły zmiany w składzie organów władzy
samorządowej Gminy Bytom Odrzański.

II

CHARAKTERYSTYKA GMINY BYTOM
ODRZAŃSKI

Powierzchnia Gminy: 52,38 km2
w tym miasto:
2,30 km2
Liczba sołectw:
10
Liczba miejscowości:
12

2019

2018

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

5 390

5 420

4.267
1 123
103
103

4 360
1 114

Ruch naturalny ludności:
- urodzenia
- zgony
przyrost naturalny

2019
47
45
2

2018
54
42
12

Migracje ludności:
- napływ
- odpływ
- saldo

2019
40
54
-14

2018
37
74
-37

III

GOSPODARKA FINANSOWA GMINY

Budżet Gminy Bytom Odrzański za 2019 rok zamknął się nadwyżką
w kwocie 1 455 975,08 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
1,90%.
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3.1. Dochody gminy
Dochody budżetowe ogółem za 2019 rok zostały wykonane w wysokości
32 829 426,22 zł, co stanowi 102,48% planowanych dochodów na rok 2019.
Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu przypada na dochody
bieżące 24 271 682,94 zł, co stanowi 102,69% planu i na dochody majątkowe
8 557 743,28 zł co stanowi 101,87% planowanych dochodów majątkowych
na 2019 rok.
Dochody bieżące, z punktu widzenia źródeł, zostały zrealizowane w następujący
sposób:
- dochody własne na plan 7 454 343,00 zł zostały zrealizowane
w wysokości 8 096 380,56 zł, co stanowi 108,61% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
zleconych (§2010, §2060) na plan 7 546 340,21 zł zostały zrealizowane
w wysokości 7 539 464,31 zł, co stanowi 99,91% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych
(§2030) na plan 600 728,50 zł zostały zrealizowane w wysokości
564 356,07 zł co stanowi 93,95% planu,
- pozostałe dotacje celowe (§2320) na plan 17 430,00 zł zostały
zrealizowane w wysokości 17 430,00 zł, co stanowi 100% planu,
- subwencje z budżetu państwa (§2920, §2750) na plan 7 989 135,00 zł
zostały zrealizowane w wysokości 8 026 902,00 zł, co stanowi 100,47%
planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich (§2057) na plan
27 150,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 27 150,00 zł, co stanowi
100% planu.
Dochody majątkowe, z punktu widzenia źródeł, zostały zrealizowane
w następujący sposób:
- dochody własne na plan 296 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości
452 222,02 zł, co stanowi 152,52% planu. Gmina sprzedała w grudniu
nieruchomość gruntową, co spowodowało wpływ ponadplanowych
dochodów majątkowych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich (§6257, §6259) na plan 8 097 477,00 zł zostały zrealizowane
w wysokości 8 098 697,90 zł co stanowi 100,02% planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych (§6330) na plan 6 823,36 zł zostały
zrealizowane w wysokości 6 823,36 zł, co stanowi 100% planu.
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach
Dział
010
600
700

Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa

Plan
171 522,52
42 430,00
500 400,00

Wykonanie
173 155,59
42 305,38
655 563,01

%
100,95%
99,71%
131,00%
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750
751
752
754

756

758
801
852
854
855
900
921

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

73 591,00

71 241,96

96,81%

28 976,00

28 972,82

99,99%

1 000,00

998,14

99,81%

800,00

767,03

95,88%

6 680 152,00

7 141 270,90

106,90%

8 217 626,86
516 138,69
374 297,00
67 560,00
7 247 956,00

8 469 307,41
477 285,39
370 905,16
46 839,20
7 242 553,65

103,06%
92,47%
99,09%
69,33%
99,93%

8 110 977,00

8 105 686,87

99,93%

2 500,00

2 573,71

102,83%

32 035 927,07

32 829 426,22

102,48%

3.2. Wydatki gminy
Wydatki budżetowe ogółem za 2019 roku zostały wykonane w wysokości
31 373 451,14 zł, co stanowi 85,04% planowanych wydatków na rok 2019.
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki
bieżące 20 231 338,62 zł, co stanowi 95,04% planu i na wydatki majątkowe
11 142 112,52 zł, co stanowi 71,40% planowanych wydatków majątkowych
na 2019 rok.
W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane w wysokości
11 574 432,00 zł, co stanowi 94,33% planu, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w wysokości
8 347 368,74 zł, co stanowi 97,95% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w wysokości
3 227 063,26 zł, co stanowi 86,10% planu,
2) dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 579 732,32 zł, co
stanowi 80,98% planu;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości
7 877 121,33 zł, co stanowi 98,82% planu;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonane w wysokości 31 045,00 zł, co stanowi
100% planu;
5) wydatki na obsługę długu wykonane w wysokości 169 007,97 zł, co
stanowi 56,34% planu.
Wykonanie wydatków bieżących ogółem w stosunku do planu przebiegało
prawidłowo.
W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się:
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1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonane w wysokości
11 142 112,52 zł co stanowi 71,40% planu, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wykonane
w wysokości 10 031 461,65 zł, co stanowi 73,33% planu.
Nie wydatkowano:
- 2 837 709 zł „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański etap III” – termin
realizacji zadania został przesunięty do czerwca 2020 roku,
- 318 879 zł „Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez wdrożenie
kompleksowego systemu e-usług dla ludności" – zadanie jest realizowane
przez Urząd Marszałkowski,
- 831 234 zł
„Adaptacja
byłego
Kościoła
Ewangelickiego
–
Schonaichianum – Centrum Historyczno-Kulturalne w Bytomiu
Odrzańskim” – termin realizacji zadania został przesunięty do września
2020 roku,
- 100 000 zł Fundacja Moje Miasto – z inwestycji zrezygnowały wspólnoty
mieszkaniowe przy ul. Kolbego 5 i ul. Kożuchowskiej 9.
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach
Dział

Wyszczególnienie

010
600
630
700
710
720
750

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 kominalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna

751
752
754
757
758
801
851
852
854
855
900
921
926

RAZEM

Plan

Wykonanie

%

699 141,52
162 360,00
680 500,00
284 130,00
155 500,00
534,00
2 458 729,00

600 963,35
134 457,73
676 000,89
120 124,06
21 909,92
534,00
2 205 551,65

85,96%
82,81%
99,34%
42,28%
14,09%
100,00%
89,70%

28 976,00

28 972,82

99,99%

4 000,00

2 329,64

58,24%

181 076,00

171 015,43

94,44%

300 000,00
60 466,00
7 516 165,69
82 500,00
1 139 302,00
189 413,00
7 376 323,00

169 007,97
0,00
7 469 769,40
71 767,35
1 016 900,62
139 219,48
7 316 564,55

56,34%
0,00%
99,38%
86,99%
89,26%
73,50%
99,19%

10 100 634,86

6 619 417,06

65,53%

5 255 043,00

4 401 353,61

83,75%

217 421,00

207 591,61

95,48%

36 892 215,07

31 373 451,14

85,04%
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Wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego
Lp.
1

Sołectwo
BODZÓW

Plan
14 044,65

Wykonanie
14 041,79

%
99,98%

2

BONÓW

11 697,46

9 019,02

77,10%

3

BYCZ

14 506,39

14 115,16

97,30%

4

DROGOMIL

12 428,56

11 972,98

96,33%

5

KRÓLIKOWICE

11 389,64

11 387,27

99,98%

6

MAŁASZOWICE

12 274,64

12 254,64

99,84%

7

POPOWO

9 542,67

8 862,55

92,87%

8

SOBOLICE

9 157,88

9 150,40

99,92%

9

TARNÓW BYCKI

10 581,59

10 313,06

97,46%

10

WIERZBNICA

14 852,00

11 386,59

76,67%

120 475,48

112 503,46

93,38%

RAZEM

3.3. Zadłużenie gminy
Gmina w 2019 roku terminowo spłacała zaciągnięte kredyty i pożyczkę
na łączną kwotę 454 012,00 zł
Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 8 880 073,40 zł:
- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2012 roku – pozostało
do spłaty 100 000,00 zł (kredyt w wys. 800 000 zł na inwestycję „Odra
dla Turystów 2014” – budowa portu etap II),
- kredyt w Getin Bank zaciągnięty w 2014 roku – pozostało do spłaty
562 500,00 zł (kredyt 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),
- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2015 roku – pozostało
do spłaty 300 000,00 zł (kredyt w wys. 500 000,00 zł na uzbrojenie terenu
i budowę drogi do fabryki mebli),
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w latach 2018
i 2019 – pozostało do spłaty 7 100 000,00 zł („Ewangelik”
i „Rewitalizacja Starego Miasta”),
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej zaciągnięta w latach 2018 i 2019 – pozostało do spłaty
699 088,00 zł (remont Stacji Uzdatniania Wody),
- nabycie w formie leasingu minikoparki gąsienicowej dla ZGK – pozostało
do spłaty 118 485,40 zł.
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IV

OBRÓT MIENIEM KOMUNALNYM

Gmina realizując swoje ustawowe zadania prowadzi gospodarkę obrotu
mieniem stanowiącym jej własność oraz podejmuje działania zmierzające
do pozyskania mienia służącego realizacji zadań samorządu lokalnego.
4.1. Sprzedaż nieruchomości
W okresie obejmującym raport od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
sprywatyzowano poprzez sprzedaż, zwrot i zamianę majątku stanowiącego
gminny zasób niżej wymienione nieruchomości i uzyskano z tego tytułu wpływy
do budżetu.
Zbyto z mienia komunalnego następujące nieruchomości:
1 – lokal mieszkalny,
1 – działkę budowlaną na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
4 – działki na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej posesji,
1 – działkę pod budowę budynku handlowo-usługowego.
Dochody z tytułu zbycia nieruchomości i spłaty rat hipotecznych: 449 482,63 zł
Przekształcono prawo użytkowania w prawo własności 69 działek o łącznej
powierzchni 4,2398 ha na rzecz 184 użytkowników wieczystych lub
współużytkowników wieczystych, położnych na terenie miasta i gminy Bytom
Odrzański. Opłaty będą wnoszone przez 20 lat.
W 2019 r. wpłacono 2 739,39 zł.
termin wnoszenia opłat za 2019 r. upływa 29.02.2020 r.
Na koniec 2019 roku w zasobach Gminy pozostaje:
- 15 lokali mieszkalnych na terenie miasta Bytom Odrzański,
- 10 lokali mieszkalnych na terenie gminy Bytom Odrzański.
Zestawienie zbiorcze gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu
nieruchomości:
Ogólna powierzchnia gruntów gminnych wynosi 258 ha (2018: 263 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 – 7 ha,
- tereny różne – 3 ha.
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4.2. Dzierżawa i najem
W okresie obejmującym raport od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
wynajmowano i wydzierżawiano nieruchomości wchodzące w skład majątku
gminnego i uzyskano z tego tytułu wpływy do budżetu w wysokości
132 223,13 zł.
Dzierżawa gruntów:
W roku 2019 w dzierżawie pozostaje 175 928,23 m2 gruntów należących
do Gminy Bytom Odrzański (w 2018 r. – 131 303,85 m2).
Pod względem przeznaczenia terenu, jego powierzchni i liczby dzierżawców:
- na cele rolno-ogrodnicze 159 785 m2 – 116 dzierżawców,
- pod prowadzoną działalnością gospodarczą, usługową, produkcyjną itp.
13 578,50 m2 – 5 dzierżawców,
- pod garaże samochodowe 634,05 m2 – 35 dzierżawców,
- na cele różne 853,80 m2 – 8 dzierżawców.
Najem i dzierżawa lokali użytkowych:
- lokale użytkowe oddane w najem – 8 lokali o łącznej powierzchni
użytkowej 1247,16 m2 + plac 1 076,88 m2,
- lokale użytkowe oddane w dzierżawę dla spółdzielni socjalnych – 3 lokale
o łącznej powierzchni użytkowej 204,74 m2.
4.3. Pozostałe dochody gminy wynikające z obrotu nieruchomościami
-

opłata roczna wieczystego użytkowania
wynajem świetlic wiejskich
opłata rezerwacyjna (za miejsce na targowisku)
opłata za służebność

55 067,88 zł
2 570,71 zł
42,23 zł
369,00 zł

Ogółem dochód z obrotu mieniem komunalnym w 2019 roku wyniósł
642 494,97 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

2019
4
3
1 589,04 m /d
53,36 km
2 szt.
157 szt.
1 124 szt.
213 696 m3

2018
3
3
1 589,04 m /d
53,00 km
2 szt.
156 szt.
1 113 szt.
213 150 m3
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Ludność miasta i gminy
korzystająca z wodociągu

99%

100%

5.2. Inwestycje w sieć wodociągową i kanalizacyjną
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.) wykonano:
1. „Zintegrowany system informatyczny w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim” (dostarczenie systemu e-BOK
i budowa internetowej platformy e-Usług (e-portal), zakup modułów
oprogramowania dziedzinowego w celu realizacji e-usług). Całkowita
wartość zadania: 159 319,44 zł, dotacja z UE: 110 098,80 zł (85%
kosztów kwalifikowalnych);
2. „Dostawa i montaż przyrządów rejestrujących przepływy wody oraz
zainstalowanie modułów radiowych wraz z oprogramowaniem” (dostawa
1 206 szt. modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu, dostawa
1 206 szt. wodomierzy, instalacja sprzętu pomiarowego, dostawa dwóch
zestawów inkasenckich). Całkowita wartość zadania: 435 395,40 zł,
dotacja z UE: 300 883,00 zł (85% kosztów kwalifikowalnych);
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bytomiu Odrzańskim:
- ul. Jęczmienna – wybudowano 50 m sieci wodociągowej i 50 m sieci
kanalizacyjnej. Wartość prac 7 000,00 zł (wykonawca – ZGK),
- ul. Głogowska – wybudowano 310 m sieci wodociągowej i 263 m
sieci kanalizacyjnej. Wartość prac 30 460,00 zł (wykonawca – ZGK).
Ponadto w 2019 roku kontynuowano prace związane z Modernizacją
i Przebudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbnica Gmina
Bytom Odrzański. Zadanie realizowane w latach 2018-2019 o wartości
1 297 364,18 zł (dotacja z WFOŚiGW – 210 953,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW
– 843 814,00 zł).W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości: 491 385,00 zł
brutto.
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

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

2018
1 szt.
858 m3/d
153 859,5 m3/rok
660 m3/d
66 szt.
25,18 km
4,65 km
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Ilość budynków podłączonych
do sieci kanalizacyjnej
Przepompownie ścieków
Przydomowe oczyszczalnie ścieków

921 szt.
5 szt.
157 szt.

914 szt.
5 szt.
147 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.
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. Od 1 lipca 2019 roku ustalono nową
stawkę 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 2019 w tym:
selektywnie
nieselektywnie

Ilość gospodarstw
domowych
1137 (2018 r.– 1131)
1041
96

Ilość zadeklarowanych
osób
4300 (2018 r.-4348)
4112
188

5.5. Cmentarze komunalne
Cmentarz komunalny przy ul. Cmentarnej
W 2019 roku wykonano remont i modernizację odcinka muru
zabytkowego otaczającego cmentarz komunalny w Bytomiu Odrzańskim (prace
wykonane przez ZGK) – wartość prac – 35 000,00 zł.
Cmentarz komunalny przy ul. Polnej.
W 2019 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 wypełniając ustawowy obowiązek, przyjęła w drodze
uchwały nr IV/38/2019 z dnia 05 kwietnia 2019 r. program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
W programie przyjęto do realizacji zadania w zakresie:
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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.
W budżecie 2019 r. zabezpieczono na realizację programu środki w wysokości –
14 000,00 zł.
Wydatkowano 13 908,37 zł na:
- usługi weterynaryjne,
- realizację umowy dotyczącej na zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom – schronisko,
- realizację umowy dotyczącej zapewnienia całodobowej opieki lekarskoweterynaryjnej
zwierzętom
rannym,
chorym,
poszkodowanym
w wypadkach drogowych,
- objęcie opieką 70 bezpańskich kotów.
5.7. Inne
Cmentarz komunalny
Targowisko
Przystanki PKS
Wysypisko śmieci

VI

1
1
13
0

REMONTY BUDYNKÓW I OBIEKTÓW
KOMUNALNYCH

6.1. „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – Przebudowa wraz
z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim – etap I”.
-

W 2019 roku przystąpiono do realizacji prac, obejmujących:
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,
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- 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 31.12.2019 roku na realizację tego
przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków.
Na czas remontu Urząd Miejski przeniesiono (01.09.2019 r.)
do pomieszczeń wynajętych od Spółki „Nadodrze” przy ul. Sadowej 4.
6.2. Przebudowa
budynku
byłej
przychodni
zdrowia
przy
ul. Ogrodowej 28 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy
budynku byłej przychodni zdrowia przy ul. Ogrodowej 28 na potrzeby
Środowiskowego Domu Samopomocy. Całkowita wartość projektu:
38 000,00 zł.
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.
W związku z wycofaniem wniosków inwestycyjnych przez Wspólnoty
Mieszkaniowe ul. Kolbego 5 (remont elewacji) i ul. Kożuchowska 9 (remont
dachu), Fundacja „Moje Miasto” w 2019 roku nie wykorzystała otrzymanej
dotacji z budżetu Gminy w wysokości 110 000,00 zł.

VII

UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ

W ramach prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych w 2019 roku
dokonano:
- zakupu kwiatów jednorocznych – 11 132,36 zł,
- renowacji ławek i lamp – 3 701,84 zł,
- opryski przeciw komarom – 10 240,00 zł,
- demontażu Orła (Pomnik Kombatantów) i naprawy fontanny na Rynku –
7 872,00 zł,
- koszty zatrudnienia pracowników – 19 820,00 zł.
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Razem wydatkowano : 57 766,20 zł
Zakup zjeżdżalni – Dziecięcy Park Marzeń. Wartość: 49 636,46 zł.
Wykonanie placu zabaw przy ul. Hallera. Wartość prac: 14 206,50 zł.

VIII

OŚWIETLENIE

Gmina Bytom Odrzański pozostaje w grupie zakupowej na dostawę energii
„Gminy Lubin”. Grupa zakupowa składa się z ponad 200 podmiotów
posiadających osobowość prawną. W 2019 roku przetarg na dostawę energii
wygrała firma Tauron. Cena 1 kWh dostarczanej energii wyniosła 0,3849 zł
(brutto). W 2018 roku było to 0,2697 zł.
W 2019 r. wydatkowano na:
- konserwację oświetlenia – 89 675,92 zł,
- oświetlenie uliczne – 149 255,83 zł.
Razem: 238 931,75 zł.

IX

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 2019 roku wydano 77 pozwoleń (2018 – 76).

X

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W 2019 roku:

- wydano 66 decyzji o warunkach zabudowy (2018 – 51),
- wydano 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(2018 – 6).

XI

DROGI

Remont bieżący drogi gminnej w miejscowości Drogomil.
Wykonano 400 m2 nawierzchni bitumicznej. Wartość prac: 50 430,00 zł.
Remont ul. Głogowskiej (część) zrealizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg
w Nowej Soli. Wartość prac: 126 730,38 zł.
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XII

USUWANIE AZBESTU

Gmina kontynuowała realizację programu usuwania wyrobów
zawierających azbest w ramach prowadzonego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu „Ogólnopolski program
finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019-2023.
Dofinansowanie przeznaczone jest na usuwanie wyrobów zawierających azbest
znajdujących się na terenie Gminy, a kosztami kwalifikowanymi są koszty
demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających
azbest na uprawnionym składowisku odpadów niebezpiecznych.
W 2019 roku w programie „Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom
Odrzański – etap IX” wzięło udział 5 właścicieli nieruchomości. Usunięto
438 m2 (5,68 Mg) płyt falistych azbestowo-cementowych z 5 nieruchomości
(azbest zgromadzony na działkach gruntowych). Otrzymane dofinansowanie:
3 495,24 zł.

XIII

CZYSTE POWIETRZE

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób
fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz
zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
W dniu 31.10.2019 r. Gmina zawarła porozumienie z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w sprawie realizacji
programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Porozumienie ustala zasady
wspólnej realizacji programu na terenie Gminy.
Gmina zobowiązała się do:
1) przygotowywania wniosków (wspólnie z Wnioskodawcami) pod kątem
spełnienia wymagań określonych w Programie oraz podejmowania
działań doradczych mających na celu zidentyfikowanie budynków,
których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami
i przedstawienia im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie;
2) weryfikacji
wniosków
o
dofinansowanie
złożonych
przez
Wnioskodawców w Gminie w formie papierowej, zgodnie
z właściwością miejsca położenia danej nieruchomości, to jest:
- oceny wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami pod kątem
spełnienia szczegółowych kryteriów wyboru przedsięwzięć
określonych w Programie, na podstawie karty oceny wniosku
o dofinansowanie,
- weryfikowania zgodności papierowej wersji złożonego wniosku
o dofinansowanie z wersją elektroniczną wniosku,
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- kontaktowania się i prowadzenia korespondencji z Wnioskodawcą
w celu uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów
wymaganych na etapie oceny,
- przekazywania do WFOŚiGW zweryfikowanych wniosków
o dofinansowanie z ewentualnymi uwagami zgłoszonymi przez
pracownika Gminy w karcie oceny wniosku o dofinansowanie,
3) zagwarantowania dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonego przez
WFOŚiGW pracownika Gminy;
4) zapewnienia stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu
umożliwiającego złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach
Programu oraz jego wydruk;
5) przekazywania
do
WFOŚiGW
zweryfikowanych
wniosków
o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie;
6) pomocy Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosku o płatność wraz
z wymaganymi załącznikami;
7) rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w terminie 30 dni od ich
wpływu.
Do zadań WFOŚiGW należy:
1) zapewnienie przeszkolenia pracowników Gminy w zakresie niezbędnym
do wymogów realizacji zadań należących do Gminy;
2) zapewnienie upoważnionym pracownikom Gminy dostępu do Portalu
Beneficjenta znajdującego się na stronie WFOŚiGW;
3) przekazywanie Gminie złożonych wniosków w wersji papierowej lub
w wersji elektronicznej przez Portal Beneficjenta do WFOŚiGW, zgodnie
z właściwością miejscową ze względu na usytuowanie budynku;
4) informowanie Gminy o każdorazowej zmianie Programu oraz
dokumentów z nim związanych;
5) rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania Wnioskodawcom.

XIV
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 działania 2.4 Ochrona Przyrody i edukacja
ekologiczna.
W 2019 roku zwiększono wartość podpisanej umowy (wzrost kosztów)
z 3 219 847,25 zł (w tym 85% dofinansowanie unijne 2 736 870,16 zł) do kwoty
4 831 935,53 zł (dofinansowanie unijne 4 107 145,19 zł). Nastąpiło również
przesunięcie realizacji zakończenia prac z 2020 roku na rok 2021. 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 2019 roku wykonano następujący zakres prac:
- 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" – w 2019 roku
wydatkowano 66 420,00 zł (wartość całego zadania – 176 751,00 zł),
- Rewitalizacja Traktu Pruskiego Etap II, w tym nasadzenia drzew – dąb
szypułkowy i lokalizacja Punktu koncentracji ruchu turystycznego „Trakt
Pruski – Zamek Siedlisko” – w 2019 roku wydatkowano 803 660,40 zł
(wartość całego zadania 866 202,22 zł),
- Budowa ścieżek pieszo-rowerowych z ekologicznym miejscem
postojowym i małą architekturą – w 2019 roku wydatkowano 754 008,99 zł
(wartość całego zadania 788 637,98 zł),
- Nadzór budowlany – w 2019 roku wydatkowano 14 000,00 zł (wartość
całego zadania 35 632,10 zł),
- Działania informacyjne i promocyjne – w 2019 roku wydatkowano
1 435,90 zł (wartość całego zadania 44 780,83 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" – w 2019 roku wydatkowano 14 000,00 zł
(wartość całego zadania 55 954,93 zł),
- Założenie „Parku Nauk Przyrodniczych” (10 ha) – w 2019 roku
wydatkowano 526 445,30 zł (wyniesiona aleja parkowa). Wartość całego
zadania 1 319 612,30 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 – w 2019 roku wydatkowano 108 165,24 zł (wartość
całego zadania 109 137,24 zł).
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XV
„SCHONAICHIANUM – CENTRUM HISTORYCZNOKULTURALNE 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: 7 700 928,77 zł (80% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny
zostanie pokryty ze środków Gminy. Na realizację zadania przekazano dotację
celową w wysokości: 4 060 826,28 zł.
Planowany termin zakończenia zadania – wrzesień 2021 roku.
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XVI
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
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. 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 2019 roku wykonano następujące zadania:
Zagospodarowanie wnętrz urbanistycznych kwartałów zabudowy
w otoczeniu Rynku (termin zakończenia prac czerwiec 2020 r.) –
2 789 342,57 zł.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku – multimedialny kiosk
meteorologiczny – 135 177,00 zł.
Monitoring Starego Miasta – 130 817,84 zł.
Nadzór inwestorski – 2 788,63 zł.
Pozostałe wydatki – 149 808,80 zł.

Razem wydatkowano na realizację tego zadania kwotę: 9 710 952,64 zł,
w tym: w 2019 roku: 3 207 934,84 zł.

XVII

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Gmina brała udział jako partner w realizacji projektu: „Aktywne włączenie
drogą do sukcesu – kompleksowe wsparcie osób zamieszkujących obszary
zdegradowane w gminach: Bytom Odrzański, Iłowa, Kargowa, Krosno
Odrzańskie, Nowogród Bobrzański, Przytoczna, Sulęcin, Szczaniec,
Świebodzin, Trzciel, Tuplice” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubuskiego na lata 2014-2020 i otrzymała dofinansowanie w wysokości:
16 700,00 zł na realizację działań projektowych tj. wynagrodzenia za
świadczenie usługi psychologa, przeprowadzenie warsztatów NLP
(neurolingwistyczne programowanie) dla 10 uczestników, doradztwo
zawodowe, przeprowadzenie zadań animatora społecznego.
Ponadto w ramach projektu wyremontowano pomieszczenie przy
ul. Sportowej 1 (Stadion Miejski) z przeznaczeniem na Klub Aktywizacji
i Inicjatyw Społecznych – 22 755,00 zł, a także zakupiono wyposażenie:
komputer z oprogramowaniem – system operacyjny + MS Office (3 szt.),
rzutnik multimedialny (1 szt.), tablica interaktywna (1 szt.), urządzenie
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wielofunkcyjne, biurko (1szt.), krzesło (1 szt.), stoły 2 osobowe (5 szt. ), krzesła
(10 szt.) – 17 680,43 zł.
Razem wydatkowano kwotę – 57 135,43 zł.

XVIII KLĘSKI ŻYWIOŁOWE – SUSZA
Skutki wiosennej suszy w rolnictwie:
Liczba poszkodowanych rolników:
Powierzchnia upraw dotkniętych klęską:
Wysokość strat w uprawach:

XIX

2019
93
1 945,14 ha
3 478 599,50 zł

2018
60
1 413,40 ha
2 294 207,70 zł

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.
19.1. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim
Liczba uczniów:
Lata
Razem
Grupa „0”
Szkoła
Podstawowa
Gimnazjum

2018/2019
572
16

2019/2020
492
0

499

492

57

-

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

2018/2019
50
33
10
5
2
0

2019/2020
46
32
8
6
0
0

18

17

68

63

Działania władz samorządowych zgodnie z przepisami prawa
skoncentrowane były na rozwoju i modernizacji bazy oświatowej. W tym
zakresie w 2019 roku:
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1) wykonano remont gabinetu pielęgniarki szkolnej w budynku przy ul.
Kożuchowskiej (malowanie ścian i sufitu, montaż płytek podłogowych i
ściennych, zabudowa rur, wymiana umywalki) – 6 225,09 zł;
2) zakupiono wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej w budynku przy
ul. Kożuchowskiej (szafa medyczna, parawan, stolik zabiegowy, łóżko
rehabilitacyjne, biurko, krzesło obrotowe, rolety) – 3 017,00 zł;
3) zakupiono model szkieletu ludzkiego do pracowni biologicznej –
1 043,00 zł;
4) wymieniono sprzęt komputerowy w pracowniach komputerowych
w budynku przy ul. Kościelnej – 26 295,00 zł;
5) zakupiono wyposażenie sal lekcyjnych i pomieszczeń administracyjnych
(2 projektory, 2 drukarki, kamera cyfrowa, myszki bezprzewodowe) –
7 680,61 zł;
6) zakupiono 4 szafki hydrantowe wewnętrzne – 6 250,00 zł;
7) zakupiono 10 sztuk drzwi (pomieszczenia higieniczno-sanitarne, kabiny
WC – wymiana zniszczonych) – 3 833,00 zł;
8) zakupiono sprzęt komputerowy za środki pozyskane w ramach projektu
„Jestem Cybergeniuszem – cyfrowe szkoły powiatu nowosolskiego”
(4 laptopy z oprogramowaniem, tablica interaktywna z projektorem,
2 systemy do zbierania i analizowania odpowiedzi, zasilacze, punkty
dostępowe, serwery plików) – 36 132,00 zł.
Razem wydatkowano: 90 475,70 zł.
19.2. Przedszkole Publiczne
Do przedszkola uczęszczało:
Lata
Liczba dzieci

2018/2019
173

2019/2020
170

Zatrudnienie z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego:
Lata
Nauczyciele

2018/2019
15
(w przeliczeniu
na etaty -14,30 )

- dyplomowani

7
(w tym 1 bez
obowiązku
świadczenia pracy)

- kontraktowi
- stażyści
- bez stopnia
Administracja
i obsługa
Razem

14

3
w tym 1 bez
obowiązku
świadczenia pracy)

- mianowani

2019/2020

3

7

5
0
0

4
0
0

11

11

26

25
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W zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w 2019 roku:
1) wykonano remont (malowanie) korytarzy na parterze i piętrze –
1 800,00 zł;
2) doposażono 2 sale zajęć w sprzęt komputerowy (dwa laptopy wraz
z monitorami interaktywnymi) – 16 880,00 zł;
3) zagospodarowano terenu i wyposażenie boiska do gry w piłkę nożną –
8 976,00 zł.
Razem wydatkowano: 27 656,00 zł.

XX

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.
W 2019 roku Zakład osiągnął przychody w wysokości 3 076 908,93 zł
tj. 112,53% planu:
1) Gospodarka mieszkaniowa 432 967,12 zł tj. 88,64% planu, w tym:
- czynsz za lokale użytkowe – 198 127,74 zł,
- czynsz za lokale mieszkalne – 50 307,69 zł,
- czynsz za garaże – 2 200,68 zł,
- administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi – 181 821,15 zł.
2) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 643 941,08 zł tj. 117,73%
planu, w tym:
- opłata za wodę – 895 619,66 zł,
- opłata za ścieki – 880 632,67 zł,
- opłata za wodomierz – 81 969,12 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 22 128,04 zł,
- usługi pogrzebowo-cmentarne – 114 605,30 zł,
- pozostałe usługi – 174 481,30 zł.
Wykonanie wydatków 3 101 857,40 zł, tj.113,44% planu:
1) Gospodarka mieszkaniowa 481 505,30 zł tj. 98,57% planu. Wydatki
remontowe to kwota 16.501,35zł.
2) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 620 352,10 zł tj. 94,89%
planu.
W tym wydatki remontowe 295 817,75 zł, a inwestycyjne – 97.734,96 zł
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Zakład Gospodarki Komunalnej nabył w formie leasingu operacyjnego
z opcją wykupu fabrycznie nową koparkę. Wartość całkowita: 162 977,58 zł.
W 2019 roku wydatkowano na ten cel 44 492,05 zł.

XXI

OŚRODEK KULTURY

1 czerwca 1992 roku 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. Dyrektorem jest Pan Ryszard Ryczkowski.
Zatrudnienie: 1 etat – dyrektor M-GOK, 1 etat – instruktor kulturalnooświatowy (d.s. tańca), 1/2 etatu – sprzątaczka, 1/8 etatu – księgowa.
Stowarzyszenia i Organizacje Pożytku Publicznego zarejestrowane
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury:
- Stowarzyszenie
Artystów
Współczesnej
Kultury
Ludowej
„Wierzbniczanki” (Zespół Ludowy „Wierzbniczanki”),
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przystań”, (działa
w pomieszczeniach byłej projektorowni użyczonych po remoncie w 2009
roku),
- 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” (pomieszczenia na parterze w Ratuszu).
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),
- XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (13 stycznia),
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- Światełko do Nieba z Bytomia Odrzańskiego dla Prezydenta Gdańska
Ś.P. Pawła Adamowicza – spotkanie mieszkańców przed Ratuszem, pod
hasłem „Stop Przemocy!” (20 stycznia),
- Występy w sali widowiskowej z okazji Święta Babci i Dziadka
(Przedszkole Publiczne, Szkoła Podstawowa) – styczeń,
- Zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych (Świetlica „Mazgajka”),
- Uroczyste Opłatki Klubu Złotej Jesieni, Koła nr 3 Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów i Zespołu Ludowego „Wierzbniczanki”
– styczeń,
- Zabawy Walentynkowe – luty,
- Dzień Kobiet dla mieszkanek Bytomia Odrzańskiego – „Babski Kabaret”
wystąpiły znane aktorki: Lidia Stanisławska, Barbara Wrzesińska i Emilia
Krakowska (2 marca),
- Wiosenne Spotkania z Poezją - dziecięcy środowiskowy konkurs
recytatorski (14 marca),
- VIII Przegląd Bytomskiej Aktywności Twórczej pod hasłem „Zdrowy
Styl Życia” - coroczna prezentacja artystyczna i sportowa dzieci,
młodzieży i dorosłych w sali widowiskowej, stoiska i wystawy w holu
domu kultury (21 marca),
- Charytatywny Mecz Piłki Nożnej Kobiet na rzecz bezdomnych zwierząt,
na Orliku obok Szkoły (org. Lejdis-Klub Mam) - 28 kwietnia,
- Obchody Świąt Majowych (akademie, festyny),
- Występy w sali widowiskowej z okazji Święta Matki (Przedszkole
Publiczne, Szkoła Podstawowa) – maj,
- Imprezy z okazji Dnia Dziecka – czerwiec,
- Dzień Dziecka – Festyn – Dziecięcy Park Marzeń (2 czerwca),
- Przedstawienie 26 projektów przez uczniów klas ósmych i gimnazjalnych
– sala widowiskowa (4 czerwca),
- Otwarte Mityngi Anonimowych Alkoholików (org. Miejsko-Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – czerwiec,
grudzień,
- Piknik – Dziecięcy Park Marzeń – Spółdzielnia Socjalna „Stacja Zabawa”
(7 czerwca),
- 50 Lecie Klubu „Błękitni Wierzbnica” – festyn sportowy na boisku
w Wierzbnicy (15 czerwca),
- Charytatywny Turniej Piłki Nożnej „Dla Moniki” – festyn na boisku
szkolnym (13 lipca),
- Warsztaty Filmowe (org. Laboratorium Rejs) – lipiec,
- Zajęcia dla dzieci podczas wakacji,
- Piknik Dziecięcy Park Marzeń (4 sierpnia),
- XXV Biesiada Zespołów Ludowych na Rynku (10 sierpnia),
- Gminne Święto Plonów – Dożynki w Królikowicach (24 sierpnia),
- „Pożegnanie wakacji” – Dziecięcy Park Marzeń (org. „Stacja Zabawa”,
Fundacja Fala) – 1 września,
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- W związku z remontem Ratusza od września komisje i sesje Rady
Miejskiej odbywały się w Ośrodku Kultury,
- Dzień Seniora Koło nr 3 Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów – październik,
- Prezentacja pieśni patriotycznych przez dzieci z Przedszkola w sali
widowiskowej Domu Kultury (8 listopada),
- Dzień Seniora Klubu Złotej Jesieni (9 listopada),
- Uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed Pomnikiem
Kombatanta, Dębem Katyńskim i Obeliskiem dra Władysława
Morasiewicza (11 listopada),
- Pasowanie na Ucznia Klasy Zerowej (13 listopada),
- Uroczystość zawarcia Związku Małżeńskiego – sala widowiskowa
(16 listopada),
- „Złote Gody” – Uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego –
sala widowiskowa (23 listopada),
- Zabawy Andrzejkowe – listopad,
- Andrzejki dla Wszystkich Dzieci z Bytomia Odrzańskiego w Świetlicy
„Mazgajka” (29 listopada),
- Spotkanie ze Św. Mikołajem dla wszystkich dzieci przy choince
na Rynku. Inscenizacja na terenie miasta i rozdanie dzieciom paczek
w domu kultury (6 grudnia),
- „Spotkanie przy Choince” koła nr 3 Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów (14 grudnia),
- Spotkanie Wigilijne dla osób samotnych (org. Urząd Miejski, Ośrodek
Pomocy Społecznej, Dom Kultury) – 18 grudnia,
- Wigilia Miejska w Ośrodku Kultury (org. Stowarzyszenie „Przystań”) –
20 grudnia,
- Impreza Sylwestrowa.
Gospodarka finansowa:
Dochody – 215 321,84 zł, w tym:
- 199 199,29 zł – dotacja z budżety Gminy
- 16 122,55 zł – wpływy inne
Wydatki – 212 959,29 zł, w tym:
- 148 258,78 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 34 887,43 zł – materiały i wyposażenie
- 21 616,15 zł – zużycie energii
- 8 896,93 zł – usługi obce (telefon, usługi kominiarskie, opłaty bankowe
i pocztowe, wywóz nieczystości itp.)
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XXII

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 składa się z czytelni, wypożyczalni, pomieszczenia socjalnego,
korytarza i toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych o powierzchni 262m2.
Obsługa specjalnych grup użytkowników biblioteki
Biblioteka dla wszystkich czytelników czynna jest od 9:00 do 17:00, a dla
uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej od godz. 8:00. W 2019 roku biblioteka
udostępniała swoje pomieszczenia, poza tymi godzinami, na spotkania
Nadodrzańskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (maj) oraz
wiosenne spotkanie pracowników Banku Spółdzielczego w Nowej Soli
(czerwiec). Biblioteka dostępna jest dla niepełnosprawnych użytkowników,
w pomieszczeniach nie występują bariery architektoniczne.
W czytelni biblioteki organizowany był lokal wyborczy (w 2019 roku
dwukrotnie).
Biblioteka współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Przystań”. Występuje również z ofertą dla seniorów,
cyklicznie raz w miesiącu odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
dla seniorów, jak również dla tej grupy użytkowników są prowadzone co
tydzień lekcje języka angielskiego. W sumie języka obcego uczy się 15 osób.
W tym roku pojawili się w bibliotece rosyjskojęzyczni użytkownicy – przez dwa
miesiące uczyli się języka polskiego.
Sprzęt komputerowy i Internet
Biblioteka posiada 1 notebook, 9 komputerów , w tym 7 dostępnych dla
użytkowników. Wszystkie mają dostęp do Internetu, katalogu online, zdalny
dostęp do zbiorów spoza biblioteki, są podłączone drukarki. Czytelnicy mogą
bezpłatnie korzystać z Internetu i oprogramowania. Mają także do dyspozycji
2 kserokopiarki i fax. Biblioteka posiada 1 aparat cyfrowy, projektor, wieżę,
nagłośnienie, mikrofony i DVD. Biblioteka posługuje się programem Prolib.
Biblioteka posiada w pełni skomputeryzowane procesy opracowania
udostępniania zbiorów.
Księgozbiór i czytelnictwo
Stan liczbowy księgozbioru w 2019 roku (dane na dzień 31 grudnia
2019 r.) – 24 103 woluminy (2018 – 23 535). Ze środków własnych i dotacji
ministerialnych w wysokości 15 845,21 zł zakupiono 703 książki, co daje
wskaźnik 13,04 zakupionych książek na 100 mieszkańców (2018 – 17,01).
Czytelnicy mieli także możliwość korzystać z 25 tytułów czasopism.
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Czytelnictwo utrzymuje się na tym samym dobrym poziomie,
w bibliotece jest zarejestrowanych 1598 użytkowników (2018 – 1565), liczba
wypożyczeń na 100 mieszkańców wynosi 441,50 (2018 – 441,25). Są to wyniki
zadawalające, utrzymujące się w średnich granicach.
W 2019 roku dzięki akcji „Z książką na start” (kontynuacja programu
„Mała książka – wielki człowiek” z 2018 roku) prowadzonej przez Instytut
Książki do biblioteki zapisali się najmłodsi czytelnicy, czyli dzieci
z przedszkola. Z zasobów biblioteki korzysta 72 przedszkolaków, którzy wraz
z rodzicami przychodzą do biblioteki wypożyczać książki.
Dotacje
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu
Biblioteki Narodowej Zakup nowości dla bibliotek – kwota 6 333,00 zł.
Dyskusyjny Klub Książki – kwota 300,00 zł.
Różnorodność form i częstotliwość imprez:
- raz w miesiącu spotyka się każdy z dwóch Dyskusyjnych Klubów Książki
dla dzieci i dorosłych. Biblioteka zapewnia członkom poszczególnych
klubów ten sam tytuł książki, po czym odbywają się ciekawe dyskusje
na temat przeczytanej książki,
- Rozstrzygnięto konkurs na ozdoby choinkowe, na Rynku naszego miasta
(szkoła podstawowa) grudzień 2019 – impreza cykliczna,
- Działalność Galerii „Pod regałem” – miejsce wystaw i wernisaży
w mieście, w 2019 kontynuowana była wystawa starych widokówek
Bytomia Odrzańskiego z kolekcji Pana Ryszarda Szczygła, a ponadto
można było oglądać m.in. wystawę ozdób bożonarodzeniowych
i rękodzieła Pani Doroty Machało, wystawa z cyklu hobby bytomian –
koguciki i kurki Pani Zofii Szczygieł oraz wystawa starych książek
i bajek zorganizowana dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkola –
wynikająca z realizacji programu wychowawczego „Szanujmy
wspomnienia”,
- Spotkanie autorskie z Panem Andrzejem Markiem Grabowskim –
telewizyjną osobowością – Panem Tik –Takiem,
- Występy uczniów SP na scenie biblioteki – m.in. w grudniu I klasa
z P. Barbarą Hamerą pokazała rodzicom Jasełka, a II klasa z P. Alicją
Grześ występ promujący zdrowie „Żyj zdrowo” dla młodszych uczniów
SP,
- Przedstawienie Teatru Monti z Krakowa „Zadanie specjalne”, które
obejrzało 120 uczniów ze szkoły było wspólnym przedsięwzięciem
biblioteki (organizacja), domu kultury (pomieszczenie) i Rady Rodziców
(finanse),
- Projekcja filmu „Kresy” dla mieszkańców – film wyprodukowała
i udostępniała instytucjom kultury Gazeta Lubuska,
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- Podczas ferii zimowych w 2019 roku biblioteka zaprosiła uczniów na dwa
spotkania: jedno poświęcone początkom kina, drugie bytomskim
legendom.
Oferta dla seniorów
- DKK – spotkania odbywają się raz w miesiącu od 11 lat,
- Biblioteka na językach – to kurs językowy z języka angielskiego, cztery
razy w miesiącu spotykają się dwie grupy, jedna dla średniozaawansowanych, jedna dla początkujących,
- Imprezy kulturalne, promujące czytelnictwo, wystawy,
- Występy dzieci na scenie z różnych okazji: Dzień Babci, Dzień Dziadka,
jasełka,
Oferta dla rodzin
- Większość imprez kulturalnych skierowana jest do wszystkich pokoleń.
- Dzień Matki i Dzień Ojca – imprezy cykliczne z poczęstunkiem
we współpracy z nauczycielami i rodzicami,
- Funkcjonujący w bibliotece kącik; akcja Mała książka – wielki człowiek
skierowana do rodziców trzylatków – promocja czytelnictwa,
- Wystawy prac plastycznych dzieci,
- Comiesięczne spotkania DKK promujące czytelnictwo wśród dzieci.
WYKAZ IMPREZ
Styczeń
- Ferie w bibliotece – dwa spotkania dla dzieci: jedno o początkach filmu
na świecie i drugie o bytomskich legendach,
- Spotkanie i wystawa kolekcji Pana Ryszarda Szczygła połączone
z prelekcją
dyrektora
Muzeum
Miejskiego
dra
Tomasza
Andrzejewskiego.
Luty
- Projekcja filmu „Kresy”, wieczór wspomnień i rozmów poświęcony
mieszkańcom Bytomia, którzy przybyli z kresów.
Marzec
- Spotkanie dwóch klas V b (wych. M. Oborska ) i VIII a (wych. Z. Fudali)
z P. Ryszardem Szczygłem połączone z oglądaniem pocztówek z jego
kolekcji,
- W ramach realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie, w którym
uczestniczy Szkoła Podstawowa na scenie biblioteki Pani Alicja Grześ
wraz z wychowankami pokazała uczniom klas I-III inscenizację „Żyj
zdrowo”.
Kwiecień
- Spotkanie autorskie z Panem Andrzejem Markiem Grabowskim
osobowością telewizyjną, pisarzem – było to spotkanie dla 60 dzieci
z klas II (środki na spotkanie pozyskane w ramach dotacji DKK
z Instytutu Książki),
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- Przystąpienie do projektu Z książką na start (kontynuacja programu Mała
książka – wielki człowiek , do którego biblioteka przystąpiła w 2018
roku) – dzięki programowi do biblioteki zapisało się 72 małych
czytelników, którzy otrzymali wyprawkę czytelniczą, z rodzicami
przychodzą wypożyczać bajki i książki.
Maj
- Przedstawienie „Zadanie specjalne” Teatru Monti z Krakowa. Spektakl
poruszał ważne sprawy uzależnień młodych ludzi od narkotyków
i dopalaczy,
Czerwiec
- Wystawa „Mój Kurnik” kolekcji kurek i kogucików ze zbiorów
hobbystycznych Pani Zofii Szczygieł.
Wrzesień
- Rozpoczęcie nauki języka angielskiego „Biblioteka na językach”,
- Spotkania biblioteczne z dziećmi z klas pierwszych, zapoznanie
z biblioteką, zasady wypożyczania i zapisania się do biblioteki – 85%
pierwszoklasistów jest użytkownikami biblioteki.
Październik
- Spotkanie nauczycieli z okazji Święta Edukacji,
- Spotkanie uczniów starszych klas SP z emerytowanymi nauczycielami:
Paniami Zofią Pakosz i Jadwigą Dysiewicz oraz Panem Zenonem
Walasem. (organizacja spotkania P. Krystyna Zygalska i Alfreda Filip).
Listopad
- Wystawa „Zaczarowanych bajek świat”. Prezentacja starych książek
i bajek skierowana przede wszystkim do przedszkolaków i uczniów SP,
- Andrzejkowe karaoke dzieci z DKK.
Grudzień
- Rozstrzygnięto konkurs na ozdoby choinkowe,
- Uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców wyłonionych w konkursie
na najciekawsze ozdoby,
- Wystawa ozdób bożonarodzeniowych, rękodzieło Pani Doroty Machał,
- Jasełka na scenie biblioteki w wykonaniu dzieci z klasy 1a,
- Współpraca ze Stowarzyszeniem „Przystań” dwudniowy kiermasz ozdób
bożonarodzeniowych,
- Przedświąteczne spotkanie z uczestnikami DKK.
Spotkania cykliczne:
- Edukacja czytelnicza – spotkania z uczniami w bibliotece w uzgodnieniu
z nauczycielami,
- 20 spotkań dwóch klubów DKK – każdy raz w miesiącu w okresie
wrzesień-czerwiec,
- Spotkania z przedstawicielem Rady Rodziców w sprawie nagród
za wyniki w nauce i konkursy,
- Kurs języka angielskiego dla dorosłych.
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Gospodarka finansowa:
Dochody – 105 568,16 zł, w tym:
- 93 468,00 zł – dotacja z budżety Gminy
- 3 968,16 zł – dochody własne
- 6 333,00 zł – środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze
(projekt)
Wydatki – 103 173,28 zł, w tym:
- 17 263,94 zł – materiały i wyposażenie
- 14 291,29 zł – usługi obce (prenumeraty, telefon, opłaty bankowe)
- 69 444,12 zł – wynagrodzenia i pochodne
- 2 173,93 zł – pozostałe koszty (delegacje, badania, ekwiwalenty)

XXIII BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
23.1. Ochotnicza Straż Pożarna
Zadania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego realizuje
założona w 1946 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bytomiu Odrzańskim.
Liczba członków:
Czynnych
Honorowych
Młodzieżowej drużyny p.poż.

2019
46
14
10

2018
48
16
16

Działania ratowniczo-gaśnicze OSP:
- pożary
- miejscowe zagrożenia

2019
21
15

2018
40
20

W zakresie poprawy zdolności operacyjnej oraz bazy lokalowej OSP
zakupiono specjalistyczny sprzęt i niezbędne umundurowanie strażackie dla
OSP na kwotę: 66 340,00 zł, a w tym m.in. :
- ubranie specjalne 3 kpl. – 14 600,00 zł
- hełm strażacki 4 szt. – 4 550,00 zł
- radiotelefon Motorola 2 szt. – 4 050,00 zł
- moduł sygnałów – 1 800,00 zł
- detektor wielogazowy – 4 000,00 zł
- garaż stalowy do przechowywania łodzi ratunkowej – 5 000,00 zł
- pozostały sprzęt i umundurowanie zabezpieczające ratowników OSP
w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 20 000,00 zł.
Znaczące wsparcie finansowe OSP otrzymało z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej na kwotę 20 000,00 zł
oraz z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 10 000,00 zł.
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Ponadto OSP otrzymało w formie darowizny z PSP Nowa Sól lekki
samochód operacyjny Jeep Cherokee.
23.2. 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. Straż Miejska w Bytomiu Odrzańskim
jest umundurowaną formacją, która swoją działalność rozpoczęła 1 września
1992 roku.
W Straży Miejskiej zatrudniony jest jeden funkcjonariusz.
ZASTOSOWANIE SANKCJI PRZEWIDZIANYCH PRAWEM

Lp.

Rok

1.

2019

Pouczenia
ART. 41 KW
577

Mandaty
3

WNIOSKI
do Sądu
0

Kwota
500 zł

EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ

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

Grzywna
nałożona
w drodze
mandatu
karnego

Środki
oddziaływ
ania
wychowa
wczego
(art. 41
liczba
kw)

Wnioski
do sądu

kwota

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

Razem

35

0

0

0

0

35

0

0

0

0

0

0

29

0

0

0

0

29

180

2

400

0

0

182

3

0

0

0

0

3

15

1

100

0

0

16

4

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

10

15

0

0

0

0

15
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k)
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

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
akty prawa miejscowego
(przepisy porządkowe)
Innych
OGÓŁEM

3

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

45

0

0

0

0

45

2

0

0

0

0

2

120

0

0

0

0

120

15
45

0
0

0
0

0
0

0
0

15
45

15

0

0

0

0

15

0
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
3

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

6

0

0

0

0

6

11

0

0

0

0

11

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

o

o

o

o

o

o

15

0

0

0

0

15

0
577

0
3

0
500

0
0

0
0

0
580

Wpływy z opłaty targowej w 2019 roku – 4 306,00 zł.
W roku 2019 wybudowano nowy system monitoringu miejskiego
(14 kamer IP HikVision) w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Starego
Miasta w Bytomiu Odrzańskim etap IV”.
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Straż Miejska w Bytomiu Odrzański w 2019 roku prowadziła nadzór nad
25 pracownikami skazanymi wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowej Soli
skierowanymi do prac społecznie-użytecznych, którzy przepracowali łącznie
880 godzin (prace porządkowe).
W ramach Akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadzono
15 kontroli rejonów przejść dla pieszych usytuowanych przy Szkole
Podstawowej.
Na wniosek organów ścigania i Policji zabezpieczono i przekazano
4 zapisy z monitoringu miejskiego, jako dowód w przestępstwach popełnionych
na terenie miasta.
W analizowanym okresie funkcjonariusz Straży Miejskiej zabezpieczał
3 uroczystości oraz imprezy sportowe na terenie miasta.
W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów
w piecach grzewczych i paleniskach domowych Straż Miejska przeprowadziła
8 kontroli pieców CO. W kontrolowanych piecach nie stwierdzono obecności
substancji zabronionych.
Ponadto strażnik przeprowadził 6 kontroli placów zabaw dla dzieci.
W analizowanym okresie trzykrotnie wzywano pogotowie ratunkowe
do osoby potrzebującej pomocy lekarskiej.
Akcja „Psy Bez Nadzoru” prowadzona była przez cały rok. Dotyczyła
sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami domowymi, sprzątanie
powstałych nieczystości, dbanie o szczepienia psów i prawidłowego
wyprowadzania je na spacer. Ujawnione wykroczenia i przyjęte zgłoszenia – 15.
Przekazano do przytuliska 3 psy.
Straż Miejska 20 razy przekazała innym instytucjom (ZGK, Szkoła, Enea,
Spółdzielnia Mieszkaniowa, PZW i zakłady pracy na terenie miasta) informacje
o nieprawidłowościach naruszających porządek i bezpieczeństwo w mieście tj.
czystość i porządek na nieruchomościach, zniszczona lub uszkodzona
infrastruktura drogowa, awarie energetyczne/wodociągowe/telekomunikacyjne,
bezpańskie psy).
Prowadzono nadzór nad 6 pracownikami zatrudnionymi w porozumieniu
z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach robót publicznych przy pracach
porządkowych na terenie miasta i gminy.
W 2019 roku ujawniono oraz przyjęto 10 zgłoszeń awarii (energetycznej,
ubytki w jezdni i chodniku, zniszczone znaki drogowe).
W ramach współpracy Straż Miejska wspólnie z Policją prowadziła
działania pod kryptonimem „Bezpieczne skrzyżowanie” mające na celu
eliminowanie wykroczeń drogowych na terenie miasta Bytom Odrzański.
Ponadto w formie zabawowej przeprowadzono szkolenie z uczniami
Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Bytomiu Odrzańskim dotyczące zasad
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zagrożenia ze strony ludzi i zwierząt.
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XXIV SPORT
24.1. Dofinansowanie działalności klubów sportowych
Gmina w ramach otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji
zadań publicznych z zakresu zadań Gminy, przeznaczyła organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego dotacje w następującej
wysokości:
Rok

MKS Odra

KS Błękitni
Wierzbnica

UKS Hajime

UKS Legion

2019

99 230,00

16 830,00

6 160,00

6 160,00

24.2. 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.
24.3. Kąpielisko miejskie
Kąpielisko miejskie w 2019 roku było nieczynne. Finansowane z budżetu
Gminy koszty związane z bieżącym utrzymaniem:
2019
woda
środki
uzdatniające
Energia
elektryczna

0,00 zł
0,00 zł
144,00 zł

(opł. abonamentowa)

RAZEM

XXV

144,00 zł

PORT RZECZNY

Remont promenady miejskiej
Wykonano kolejny etap wymiany zniszczonej nawierzchni drewnianej.
Zastąpiono deski z drzewa sosnowego deskami z daglezji.
Wartość prac: 143 480,00 zł
Rozbudowa przystani rzecznej nad Odrą – etap III.
Przedsięwzięcie współfinansowane w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020”. W ramach zadania wykonano:
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- rozbudowę pomostu cumowniczego (pod hangar dla łodzi WOPR),
- oświetlenie terenu przystani,
- punkty poboru wody i prądu,
- ogrodzenie części przystani,
- wzmocnienie (za pomocą grodzic) brzegu rzeki.
Wartość prac: 523 428,05 zł, dofinansowanie: 190 890,00 zł

XXVI POMOC SPOŁECZNA
Realizacja zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu
terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym
przez ustawę.
Ustawodawstwo polskie tę strefę działalności podzieliło na zadania
własne realizowane i finansowane przez Gminę i z otrzymanej dotacji oraz
na zadania zlecone – finansowane przez budżet centralny.
Relacje między tymi zadaniami wyglądały następująco:
Rok

środki gminy

dotacje

2019

764 970,72

7 593 309,23

W ramach tych środków pomocą objęto zgodnie z Gminną Strategią
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2020 (uchwała
nr XXVI/248/2018 z dnia 7 października 2018 roku) rodziny korzystające
ze świadczeń pomocy społecznej:
Rok

liczba rodzin

liczba osób, którym
wydano decyzje

liczba wydanych
decyzji

2019

160

176

451

z tego, z gorącego posiłku skorzystało:
Rok

Liczba osób

2019

71

Powody decydujące o udzieleniu pomocy:
Rok

bezrobocie

długotrwała
choroba

alkoholizm

klęska
żywiołowa

zdarzenia
losowe

2019

40

56

39

0

0
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W 2019 wykonano 11 wywiadów na potrzeby innych instytucji.
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 2019 roku wpłynęło 16 ,,Niebieskich Kart”
w następstwie czego 3 osoby skierowane zostały do Komisji Alkoholowej celem
przebadania pod kątem uzależnienia od alkoholu, natomiast 1 wniosek
skierowano do Prokuratury.
Procedura ,,Niebieskiej karty”:
Rok

Liczba rodzin

Liczba założonych
Niebieskich Kart

2019

13

16

W ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny od dnia
16.12.2019 r. zatrudniono asystenta rodziny, który w tym okresie objął pracą
1 rodzinę. Głównym zadaniem tego Programu jest wsparcie rodzin
dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz wzmocnienie
zasobów tkwiących w rodzinie.
Dożywianie
Na podstawie wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania
,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (uchwała
nr XXV/257/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku) tą formą pomocy objętych
zostało 179 osób. Na ten cel wydatkowano 140 000,00 zł.
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 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:
Lp.
1
2
2.1
2.2
2.3

Wyszczególnienie
Zasiłki rodzinne
Dodatki do zasiłków Rodzinnych
W tym z tytułu:
Urodzenia dziecka
Opieki z tyt. urlopu wychowawczego
Samotnego wychowywania dziecka

2019
liczba świadczeń
zrealizowanych
przez gminę
4021

2019
wydatkowana kwota
452 404,68

2033

225 290,96

9
47
222

9 000
18 800
43 797,77

Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański – czerwiec 2020 r.
Strona 35

2.4
2.5
2.6
2.7
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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)

349

35 268,17

246

22 551,60

430

29 136,70

730

66 736,72

6054

677 695,64

3 573
309
101
80

677 407
476 179
62 200
49080

4063

1 264.866

10 117

1 942 561,64

28

28 000

1
161

4000
142 661

10 307

2 117 222,64

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.
Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz liczba
przyznanych świadczeń:
Rok

Kwota (w zł)

2019

177 300,00

Liczba
wypłaconych
świadczeń
434

Informacja o odzyskanych świadczeniach nienależnie pobranych:
Lp.
1
2

2019

Wyszczególnienie
Świadczenia rodzinne (kwota w zł)
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kwota w zł)

3 801,00
0,00

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

Kwota przyznanych dodatków
mieszkaniowych (w zł)

2019

44 546,98

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

Ogółem
komunalnych

spółdzielczych

wspólnot
mieszkaniowych
i własnościowych

106

49

186

341

2019

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

2019

14

129

1 736,27

Karta Dużej Rodziny
Na podstawie rządowego programu który wszedł w życie 16 czerwca
2014 roku rodzinom wielodzietnym przysługuje Karta Dużej Rodziny.
Od 1 stycznia 2019 roku prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny
przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub
mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Rok

Liczba
rodzin

Liczba przyznanych
kart

2019

91

199

2014-2018

82

423

Świadczenia wychowawcze
Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci Gmina z dniem 1 kwietnia 2016 roku 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.
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Wydatki na świadczenia wychowawcze zrealizowane przez Gminę
finansowane z dotacji celowej budżetu państwa:
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba świadczeń

kwota

1

Świadczenia wychowawcze

8 897

4 448 466,20

Świadczenia "Dobry Start"
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „DOBRY
START” z dniem 1 lipca 2019 r. Gmina przejęła realizację zadań z zakresu
świadczenia „dobry start”. Gmina realizuje zadania w zakresie ww. świadczenia
jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i otrzymuje na ten cel
dotacje z budżetu państwa.
Wydatki na świadczenia "Dobry Start" realizowane przez Gminę
finansowane z dotacji celowej budżetu państwa:
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba świadczeń

Kwota

1

Świadczenia "Dobry Start"

669

200 700,00

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
Wykorzystana
realizacji
dotacja
Lp ROK
zadania z budżetu państwa
od...do
Środki własne
gminy
I - VI
2019
IX - XII

25 667,20
6 416,80
15 072,00
3 768,00

Łącznie
(dotacja
+środki
własne)

Liczba uczniów
objętych
RAZEM dofinansowaniem

32 084,00

52
50 924,00

18 840,00

47

W 2019 roku mieszkańcy Gminy korzystali także z pomocy
niematerialnej takiej jak:
- pomoc w sporządzaniu pozwu o alimenty – 1,
- wydanie opinii dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz
sądu – 40,
- podejmowanie interwencji w przypadku pomocy rodzinie – 8,
- pomoc w załatwianiu ważnych spraw życiowych – 24,
- praca socjalna w środowisku –160.
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XXVII 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
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 przez właściwy organ wyborczy.
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 2019 zaplanowano wydatki (dochody z opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych) na kwotę 80 000,00 zł, wydatkowano
69 267,35 zł.
Niezrealizowanie planu wynika m.in. z niewykorzystania przez Izbę
Wytrzeźwień w Zielonej Górze pełnej kwoty dotacji oraz niewykonania przez
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biegłych sądowych ds. uzależnień badań psychiatryczno-psychologicznych,
w związku z niezgłoszeniem się skierowanych przez komisję osób.
Środki niewykorzystane w roku 2019, celem zapewnienia ciągłości
realizowanych zadań, zostały przeznaczone w roku kolejnym na zadania
związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 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 15.00 –
19.00. 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. W zorganizowanych przez uczestników imprezach
biorą także udział rodzice, opiekunowie i starsze rodzeństwo.
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.
Gminna Komisja w 2019 roku była współorganizatorem dwóch
otwartych, uroczystych mityngów AA.
Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019:
detal
gastronomia
- piwo
3
1
- wino
3
0
- wódka
3
0
Na terenie Gminy zezwolenia posiadało:
- 11 podmiotów detalicznych oraz 4 gastronomiczne na sprzedaż napojów
alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
- 10 podmiotów detalicznych oraz 1gastronomiczny na sprzedaż napojów
alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyłączeniem
piwa),
- 10 podmiotów detalicznych oraz 2 gastronomiczne na sprzedaż napojów
alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.
Na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości
sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 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

2019
1 265 642,12 zł

2018
1 553 038,18 zł

216 676,58 zł
1 209 691,40 zł

270 156,63 zł
1 481 727,61 zł
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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:

2019
207 766,21 zł

2018
334 805,27 zł

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

3 215,00 zł
13 165,00 zł
3 656 107,69 zł

XXVIII PROMOCJA GMINY
W 2019 roku na imprezy, billboardy i wydarzenia promujące Gminę
wydano: 63 906,46 zł.
Cel
Cykliczne Pikniki dla dzieci
Dzień Kobiet (Babski Kabaret)
Dofinansowanie do książki „Żołnierz i lekarz.. Ppłk dr med.
Władysław Morasiewicz i jego czasy” autorstwa M. i A. Perlaków
Dzień Dziecka
Billlboard
Szkoła Tańca RYTM
Bieg uliczny "I Bytomska Dziesiątka"
Dożynki
Wigilia
Labolatorium REJS
Namiot
Artykuły modelarskie
Wierzbniczanki
Biesiada Zespołów Ludowych
Wolontariat
Koszulki POLO
Walka Wojów
Opłata startowa Błękitni Wierzbnica
Zlot Łodzi Motorowych
Witacz na nastawni PKP
Pszczelarze
Morsy
Zawody wędkarskie - Dzień Dziecka
Święto Latawca - art. modelarskie
Koło Wędkarzy
Stowarzyszenie WIR
Stroje na Mikołaja
Turniej Wiedzy o Pożarnictwie
VII Bytomska Aktywność Twórcza

Kwota
8 000,00
5 409,40
5 000,00
4 962,00
4 583,85
3 875,62
3 470,54
3 200,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 100,00
2 080,00
1 750,00
1 492,00
1 456,32
1 000,00
1 000,00
976,69
768,75
600,00
502,31
500,30
500,00
498,80
481,45
445,70
300,00
299,99
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Materiały na bombki na choinkę na Rynku
Turniej Sportowy Miast
Wiosna bez Płomieni
Akcje Honorowego Krwiodawstwa
Fundusz Pracy, składki ZUS i inne
Razem

185,74
125,59
116,79
42,62
682,00
63 906,46

System Informacji SMS dla mieszkańców Gminy:
W roku 2019 roku wysłano łącznie 5 129 smsów (2018: 2621)w ramach
10 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 2019 r.
łączna liczba osób obserwujących to 1222 (2018: 870), liczba polubień strony:
1184 (2018: 842).
Bezrobocie
W 2019 roku na terenie Gminy Bytom Odrzański sytuacja wyglądała
następująco:
Liczba
bezrobotnych
Kobiety
Osoby z prawem
do zasiłku
Mieszkańcy wsi

2019

2018

80

113

58

83

13

19

27

38

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
2019

Liczba zatrudnionych
3

Koszty ogółem
40 662,15

Refundacja z PUP
28 000,56

Gmina Bytom Odrzański, przy 60% wsparciu finansowym Starostwa
Powiatowego w Nowej Soli (poprzez PUP), organizowała prace społecznie
użyteczne.
Zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych:
Rok
2019

Liczba
zatrudnionych
5

Koszty ogółem
5 548,66

Refundacja
z PUP
3 329,20
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W zakresie integracji osób długotrwale bezrobotnych Gmina
współpracowała ze Spółdzielnią Socjalną „PARADISE” i fundacją
„ABRAMIS”.

XXIX ZATRUDNIENIE W ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM
I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudnienie w instytucjach
finansowanych ze środków Gminy przedstawiało się następująco (liczba
etatów):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Urząd Miejski:
Zakład Gospodarki Komunalnej
Przedszkole
Szkoła Podstawowa
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Ośrodek Pomocy Społecznej
Biblioteka Publiczna

XXX

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

2018
17,60
28,00
25,07
61,89
2,70
8,70
2,40

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Liczba aktywnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
(stan na 31.12.2019):
- dla których Gmina Bytom Odrzański jest głównym miejscem
prowadzenia działalności: 263 (2018 – 221)
- dla których Gmina Bytom Odrzański jest głównym miejscem
zamieszkania przedsiębiorcy: 260 (2018 – 225)
Status wpisu
Działalność prowadzona wyłącznie w formie
spółki/spółek cywilnych
Zawieszony
Wykreślony
Aktywny

Ilość wpisów dla głównego
miejsca wykonywania
działalności
4
56
295
200
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XXXI REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
L.p. Nr uchwały

Data
uchwały

W sprawie

Realizacja

1.

VIII/59/2019 20.12.2019 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2019 Zrealizowano
rok.

2.

VIII/60/2019 20.12.2019 podatku od środków transportowych.

W realizacji

3.

VIII/61/2019 20.12.2019 wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

W realizacji

4.

VIII/62/2019 20.12.2019 ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczej
straży pożarnej za udział w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym.

W realizacji

5.

VIII/63/2019 20.12.2019 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego gminy na 2020 rok.

W realizacji

6.

VIII/64/2019 20.12.2019 stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego Zrealizowano
w Bytomiu Odrzańskim.

7.

VIII/65/2019 20.12.2019 wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Zrealizowano

8.

VIII/66/2019 20.12.2019 przystąpienia Gminy Bytom Odrzański do realizacji Programu
"Asystent osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020
realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W realizacji

9.

VIII/67/2019 20.12.2019 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2020.

W realizacji

10. VIII/68/2019 20.12.2019 Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2019 rok z Zrealizowano
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
11. VIII/69/2019 20.12.2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom Odrzański na W realizacji
lata 2020-2029.
12. VIII/70/2019 20.12.2019 uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2020 rok.

Zrealizowano

13. VII/50/2019 04.10.2019 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom
Odrzański na lata 2019-2029.

W realizacji

14. VII/51/2019 04.10.2019 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2019 Zrealizowano
rok.
15. VII/52/2019 04.10.2019 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Zielona Góra.

Zrealizowano

16. VII/53/2019 04.10.2019 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 W realizacji
rok.
17. VII/54/2019 04.10.2019 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego
zasobu Gminy Bytom Odrzański.

Zrealizowano

18. VII/55/2019 04.10.2019 zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego Zrealizowano
zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom
Odrzański.
19. VII/56/2019 04.10.2019 uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Bytom
Odrzański - sołectwa Bonów.

Postępowanie Nadzór
Wojewody

20. VII/57/2019 04.10.2019 wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Zrealizowano

21. VII/58/2019 04.10.2019 wyrażenia woli przejęcia dróg powiatowych do kategorii dróg
gminnych.

Zrealizowano

22. VI/48/2019

W realizacji

08.08.2019 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom
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Odrzański na lata 2019-2029.
23. VI/49/2019

08.08.2019 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2019 Zrealizowano
rok.

24. V/42/2019

10.05.2019 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom
Odrzański na lata 2019-2029.

25. V/43/2019

10.05.2019 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2019 Zrealizowano
rok.

26. V/44/2019

10.05.2019 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Bytom Odrzański na okres 10 lat
w trybie bezprzetargowym.

Zrealizowano

27. V/45/2019

10.05.2019 udzielenia Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego wotum
zaufania za 2018 rok.

Zrealizowano

28. V/46/2019

10.05.2019 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański
za 2018 rok.

Zrealizowano

29. V/47/2019

10.05.2019 absolutorium dla Burmistrza Bytomia Odrzańskiego za 2018
rok.

Zrealizowano

30. IV/35/2019

05.04.2019 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom
Odrzański na lata 2019-2029.

W realizacji

31. IV/36/2019

05.04.2019 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2019 Zrealizowano
rok.

32. IV/37/2019

05.04.2019 udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na
dofinansowanie zakupu tomografu.

W realizacji

33. IV/38/2019

05.04.2019 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy
Bytom Odrzański w 2019 roku.

Zrealizowano

34. IV/39/2019

05.04.2019 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Bytom Odrzański oraz określenia
granic ich obwodów.

Zrealizowano

35. IV/40/2019

05.04.2019 wyboru przedstawiciela do rady Społecznej
Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli.

Zrealizowano

36. IV/41/2019

05.04.2019 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Zrealizowano
stanowiącej własność Gminy Bytom Odrzański na okres 10 lat.

37. III/21/2019

22.02.2019 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytom
Odrzański na lata 2019-2029.

38. III/22/2019

22.02.2019 zmian w uchwale budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2019 Zrealizowano
rok.

39. III/23/2019

22.02.2019 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na
dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów w
Sportach Pożarniczych Drużyn OSP.

Zrealizowano

40. III/24/2019

22.02.2019 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na
zadania bieżące związane z utworzeniem stanowiska
Powiatowego Konserwatora Zabytków.

Zrealizowano

41. III/25/2019

22.02.2019 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa
Lubuskiego.

Zrealizowano

42. III/26/2019

22.02.2019 zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru Zrealizowano
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za
inkaso.

43. III/27/2019

22.02.2019 zmiany uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty Zrealizowano
targowej.

44. III/28/2019

22.02.2019 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Bytom Odrzański.

W realizacji

W realizacji

zrealizowano
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45. III/29/2019

22.02.2019 wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem W realizacji
Gminy Bytom Odrzański na lata 2019-2029.

46. III/30/2019

22.02.2019 nadania nazwy drodze wewnętrznej w Miejscowości Bytom
Odrzański.

Zrealizowano

47. III/31/2019

22.02.2019 zmiany uchwały ws: ustalenia lokalizacji targowisk i ich
regulaminu.

Zrealizowano

48. III/32/2019

22.02.2019 zatwierdzenie wyboru Przewodniczących
i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej
w Bytomiu Odrzańskim.

Zrealizowano

49. III/33/2019

22.02.2019 zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy leasingu.

Zrealizowano

50. III/34/2019

22.02.2019 udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w
Nowej Soli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Gorzowie Wielkopolskim.

zrealizowano
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