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1. Wstęp 
Gmina Bychawa – moje małe centrum świata 

Bychawa jest niewielkim miastem leżącym na Lubelszczyźnie w powiecie lubelskim, 

w widłach dwóch niewielkich rzek Gałęzówki i Kosarzewki – dopływu Bystrzycy, która to 

z kolei przepływa przez leżący niedalekim sąsiedztwie Lublin. 

Bychawa może poszczycić się przeszło 480-letnią historią. Miasto założył Mikołaj Pilecki – 

kasztelan bełski i lwowski w 1537 r. Prawa miejskie Bychawa utraciła po powstaniu 

styczniowym, odzyskała dopiero w 1958 r. Nie od dziś wiadomo, że bychawianie – jak 

przystało na dobrych gospodarzy – z szeroko otwartymi rękami przyjmują każdego gościa 

przybywającego do ich małego centrum świata. Miłośnicy pięknych krajobrazów ceniący 

sobie aktywny wypoczynek poznać naszą gminę mogą podróżując szlakiem rowerowym 

„Doliną Kosarzewki” – ma on 26 km, przebiega przez Bychawę, łącząc dwie sąsiednie gminy 

– Krzczonów i Strzyżewice. 

A kiedy głód da o sobie znać warto zatrzymać się w Bychawie – mieście pierogami słynącym. 

Wielbicieli tego regionalnego przysmaku co roku serdecznie zapraszamy do uczestniczenia 

w Ogólnopolskim Festiwalu „W Krainie Pierogów”. Wydarzenie daje niepowtarzalną okazję 

do zasmakowania w najróżniejszych rodzajach pierogów – według wielu znawców 

kulinarnych uznawane za jedne z najsmaczniejszych. z roku na rok jakość, ilość i rozmaitość 

serwowanych pierogów rośnie. Ogólnopolski Festiwal „W Krainie Pierogów” cieszy się 

niesłabnącą popularnością, stanowi świetną promocję Bychawy w kraju i poza jego 

granicami. W latach 2016-2018 połączony był z Festiwalem Produktów Regionalnych 

i Tradycyjnych „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”, którego głównym celem była 

promocja wysokiej jakości żywności, wytwarzanej przez lokalnych wytwórców w oparciu 

o tradycyjne technologie z wykorzystaniem regionalnych i naturalnych surowców. 

Wyjątkowość naszej gminy dostrzegł nawet astronauta NASA Jeff Williams, który 

przebywając na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zamieścił na Instagramie 

zdjęcia przeróżnych miejsc na Ziemi – w tej oryginalnej galerii znalazło się zdjęcie ukazujące 

fragment gminy Bychawa. Na punkcie tego wydarzenia oszalały media w całej Polsce. 

W gminie Bychawa warto zamieszkać. Rozwój budownictwa mają wspierać najnowsze 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Wiedząc jak ważną w dzisiejszych czasach 

jest możliwość sprawnej i bezpiecznej komunikacji dokładamy wszelkich starań, by ciągle 

rozwijać i modernizować sieć infrastruktury drogowej. 

Gmina Bychawa jest miejscem przyjaznym środowisku. Wiele z realizowanych przez nas 

inwestycji i przedsięwzięć ma na celu dbanie o ekologię. W ciągu ostatnich lat udało nam się 

m.in. termomodernizować budynki użyteczności publicznej, na dachach ponad 1200 domów 

w naszej gminie pojawiły się instalacje solarne, blisko 250 mieszkańców skorzystało 

z możliwości wymiany starego pieca na węgiel na nowy kocioł opalany biomasą. Nie 

zapominamy również o ekoedukacji naszych najmłodszych mieszkańców – co roku 

organizujemy konkursy ekologiczne. Przeprowadzamy także zbiórki podczas, których – dla 

przykładu – w zamian za oddanie makulatury można otrzymać drzewko. Ponadto wspólnie 

z Polską Spółką Gazownictwa pracujemy nad budową sieci gazyfikacyjnej, z której będą 

mogli korzystać mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy działający na terenie gminy Bychawa. 
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2. Informacje ogólne 

2.1 Mieszkańcy gminy 

W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców Gminy Bychawa 

zmniejszyła się o 158 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 11 522 osób, 

w tym 5 968 kobiet i 5 554 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii 

wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 842 osoby, 

a liczba mieszkańców – 824, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 3 402 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64 lat) wynosiła 3 900, 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1 722, a liczba mieszkańców: 

832. 

Tabela 1 Struktura wieku mieszkańców Gminy Bychawa w latach 2018-2019 

Liczba mieszkańców 
w wieku: 

Ogółem Miasto Bychawa 
Tereny wiejskie Gminy 

Bychawa 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

przedprodukcyjnym 1 708 1 666 659 624 1 049 1 042 

produkcyjnym 7 440 7 302 3 115 3 014 4 325 4 288 

poprodukcyjnym 2 532 2 554 1 122 1 139 1 410 1 415 

Ogółem  1 1680 11 522 4 896 4 777 6 784 6 745 
Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

W strukturze wieku widać, że liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym spada, 

natomiast liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym rośnie. Świadczy to o starzeniu się 

społeczeństwa. 

Wykres 1 Struktura wieku mieszkańców Gminy Bychawa w 2019 r. 

 

mieszkańcy w wieku 
przedprodukcyjnym; 

1666;  
14,46% 

mieszakńcy w wieku 
produkcyjnym;  

7302;  
63,37% 

mieszkańcy 
poprodukcyjnym; 

2554; 
 22,17% 



6  Raport o stanie Gminy Bychawa podsumowujący 2019 rok 

 

W 2019 r. zameldowano 113 nowourodzonych w mieście i gminie Bychawa, w tym 63 

dziewczynek i 50 chłopców (w roku 2018 – 101), zmarło natomiast 151 osób, w tym 70 

kobiet i 81 mężczyzn (w 2018 r. – 131). W rocznym ujęciu odnotowano wzrost ilości urodzeń 

o 13 osób oraz wzrost ilości zgonów o 20 osób. Przyrost naturalny był ujemny. Liczba 

zgonów była wyższa w stosunku do liczby urodzeń o 38 osób (w 2018 r. – 30). Najczęstsze 

przyczyny zgonów to: zatrzymanie krążenia. 

Migracje przebiegały w kierunku wsi. W 2018 r. na terenach wiejskich zamieszkiwało 6 784 

osób, co stanowiło 58,1% ogółu mieszkańców Gminy Bychawa, zaś w 2019 r. liczba ta 

wyniosła 6 745 osób i stanowiła 58,5% ogółu. 

Tabela 2 Wybrane wskaźniki demograficzne dla Polski, województwa lubelskiego, powiatu lubelskiego 

i gminy Bychawa 

Wskaźnik 
demograficzny 

Rok Polska 
Województwo 

lubelskie 
Powiat 
lubelski 

Gmina 
Bychawa 

Liczba ludności  2018 38 411 148 2 117 619 154 387 11 680 

2019 38 382 600 2 108 300 153 760 11 522 

Gęstość 
zaludnienia 
(os/km2) 

2018 122,84 84,29 91,25 79,89 

2019 122,75 83,92 90,88 78,81 

Liczba kobiet na 
100 mężczyzn 

2018 107 106 104 106,57 

2019 107 106 105 107,45 
Źródło danych: BDL GUS 

Liczbę poszczególnych aktów, sporządzonych w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego 

przedstawia tabela. 

Tabela 3 Liczba aktów sporządzonych przez Urząd Stanu Cywilnego w latach 2018-2019 

 Akt urodzenia Akt ślubu Akt zgonu 

2018 20 77 231 

2019 20 66 225 
Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

W tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego w 2019 r. sporządzono 20 aktów urodzeń, tyle samo 

co w roku poprzednim, aktów zgonu 225 czyli o 6 mniej niż w 2018 r. oraz 77 aktów ślubu. 

W 2019 r., po raz kolejny, uroczyście obchodzono Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. 

Medalem Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczono 17 par (o 5 więcej 

niż w roku poprzednim). 

2.2 Finanse gminy 

Budżet gminy to uchwalony przez Radę Miejską w Bychawie, roczny plan dochodów 

i wydatków, przychodów i rozchodów gminy. W trakcie roku budżetowego podlega on 

zmianom w szczególności na wskutek otrzymywanych w ciągu roku dotacji, zmian w kwocie 

zadań POM przeprowadzonej procedurze przetargowej. 

Tabela 4 Budżet Gminy Bychawa w 2019 r. 

Wydatki ogółem 51 031 501,44 

Wydatki bieżące 43 534 075,04 

Wydatki majątkowe 7 497 426,40 
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Dochody ogółem 51 189 849,90 

Dochody bieżące 49 130 645,36 

Dochody majątkowe 2 059 204,54 

Nadwyżka 158 348,46 

Przychody 3 545 993,57 

Rozchody 2 200 795,00 

Nadwyżka operacyjna 5 596 570,32 

Dochody na 1 mieszkańca 4 442,79 

Wydatki na 1 mieszkańca 4 429,05 

Wydatki + Rozchody 53 232 296,44 

Dochody + Przychody 54 735 843,47 
Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Dochody gminy dzielą się na dochody bieżące i majątkowe. Dochodami bieżącymi Gminy 

Bychawa są przede wszystkim: subwencje i dotacje otrzymywane z budżetu państwa (35 605 

269,66 zł w 2019 r.), udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (6 495 

185,95 zł w 2019 r.), podatki i opłaty (w 2019 r. 6 394 877,35 zł: podatki lokalne, opłata za 

gospodarowanie odpadami, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata 

skarbowa, za użytkowanie wieczyste gruntów). Dochodami majątkowymi są środki 

pozyskane między innymi z Unii Europejskiej, dotacje z budżetu państwa i Funduszu Dróg 

Samorządowych (w 2019 r. 1 249 274,49 zł), udziały mieszkańców stanowiące wkład własny 

w projekcie realizowanym z udziałem środków unijnych „Eko-energia w gminie Bychawa” 

(w kwocie 231 482,34 zł), ze sprzedaży mienia (nieruchomości niezabudowanych, mieszkań 

komunalnych, płyt, drzew oraz z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności – w 2019 r. 577 943,40 zł). Dochody 2019 r. w stosunku do planu zostały 

wykonane w 100,49%. 

Tabela 5 Dochody Gminy Bychawa w 2019 r. 

Razem 51 189 849,90 

Dochody bieżące razem 49 130 645,36 

Wpływy z podatku dochodowego 6 495 185,95 

Podatki i opłaty 6 394 877,35 

w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
podatek rolny  

1 530 718,86 
1 574 945,93 

podatek od nieruchomości 
podatek od środków transportu 

2 151 426,24 
373 155,46 

Subwencje ogólne 18 245 397,94 

Dotacje i środki na cele bieżące 17 360 031,66 

Pozostałe 635 152,46 

Dochody majątkowe 2 059 204,54 
Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 
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Wykres 2 Dochody Gminy Bychawa w 2019 r. 

 

W strukturze dochodów bieżących Gminy Bychawa w 2019 r. największy udział stanowią 

otrzymane subwencje i dotacje. Łącznie wynoszą one 72,5% dochodów bieżących. Podatki 

oraz opłaty stanowią 13% dochodów bieżących budżetu. 

Tabela 6 Wydatki Gminy Bychawa w 2019 r. 

Razem 51 031 501,44 

Oświata i wychowanie 15 024 219,94 

Rodzina 13 346 747,86 

Transport i łączność 4 899 676,73 

Administracja publiczna 4 375 039,09 

Pomoc społeczna 3 422 093,02 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 330 181,77 

Działalność usługowa 2 230 506,94 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 295 382,53 

Rolnictwo i łowiectwo 1 145 367,05 

Edukacyjna opieka wychowawcza 394 086,91 

Obsługa długu publicznego 392 939,16 

Gospodarka mieszkaniowa 298 218,34 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 291 255,96 

Ochrona zdrowia 178 876,99 

Kultura fizyczna i sport 166 400,00 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

145 228,00 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 55 204,49 

Informatyka 38 776,66 

Obrona narodowa 1 300,00 
Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Wydatki gminy dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące to przede 

wszystkim utrzymanie szkół, przedszkoli oraz realizacja zadań związanych z oświatą (np. 

świetlice szkolne, stypendia, dowożenie uczniów) 15 418 306,85 zł, pomoc rodzinie 

i realizacja zadań z zakresu opieki społecznej 16 768 840,88 zł. 

Wydatki majątkowe wyniosły 7 497 426,40 zł, były to zadania realizowane 

z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej w kwocie 2 212 816,90 zł (przebudowa 

Wpływy z podatku 
dochodowego;  

6 495 185,95; 13% 

Podatki i opłaty; 
 6 394 877,35; 12% 

Subwencje ogólne; 
18 245 397,94; 36% 

Dotacje i środki na 
cele bieżące; 

 17 360 031,66; 34% 

Dochody 
majątkowe;  

2 059 204,54; 4% 

Pozostałe;  
635 152,46; 1% 
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istniejącego targowiska miejskiego w Bychawie przeznaczonego na promocję lokalnych 

produktów oraz wykonanie studium wykonalności projektu „Eko-energia w gminie 

Bychawa”), a także przebudowy dróg i ulic, które wyniosły 3 075 024,39 zł. 

Wykres 3 Wydatki Gmina Bychawa w 2019 r. 

 

W strukturze wydatków Gminy Bychawa w 2019 r. największą grupę stanowią wydatki 

związane z oświatą (wynoszą one 29% wszystkich wydatków) i pomocą rodzinie (26%). 

Przychody Gminy Bychawa w 2019 r. wynosiły 3 545 993,57 zł, w tym: 

 zaciągnięty kredyt długoterminowy 1 780 000,00 zł, 

 kredyt na finansowanie wydatków pokrytych środkami unijnymi w kwocie 

999 999,00 zł, 

 środki pieniężne pozostałe na koniec 2018 r. w kwocie 714 794,57 zł, 

 spłaty pożyczek udzielonych stowarzyszeniom 51 200,00 zł. 

Rozchody budżetu Gminy Bychawa w 2019 r. wyniosły 2 200 795,00 zł. Są to spłaty 

pożyczek i kredytów. 

Tabela 7 Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych 

Kwota (w zł) Źródło finansowania Przeznaczenie środków 

409 809,00 Fundusz Dróg Samorządowych Środki na przebudowę drogi 
w miejscowości Wincentówek 

261 148,00 Fundusz Dróg Samorządowych Środki na przebudowę drogi 
w miejscowości Skawinek 

224 234,00 Fundusz Dróg Samorządowych Środki na przebudowę drogi 

Oświata i wychowanie 
29% 

Rodzina 
26% 

Transport i łączność 
10% 

Administracja 
publiczna 

9% 

Pomoc 
społeczna 

7% 

Gospodarka 
komunalna i ochrona 

środowiska 
6% 

Działalność usługowa 
4% 

Kultura i 
ochrona 

dziedzictwa 
narodowego 

2% 
Rolnictwo i 
łowiectwo 

2% 

Edukacyjna 
opieka 

wychowawcza 
1% 

Obsługa 
długu 

publicznego 
1% 

Gospodarka 
mieszkaniowa 

1% 

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

1% 

Pozostałe 
1% 



10  Raport o stanie Gminy Bychawa podsumowujący 2019 rok 

 

w miejscowości Bychawka Trzecia 

280 543,78 Środki z Unii Europejskiej, budżet 
państwa 

Dotacja na realizację projektu: „Przyjdź, 
Zapytaj – Profilaktyczny Program dla 
Rodzin” 

183 464,00 Budżet państwa Dotacja na zadanie: „Utwardzenie dna 
i odwodnienie wąwozów lessowych 
w ciągu drogi gminnej w miejscowości 
Stara Wieś Pierwsza” 

160 619,49 Środki z Unii Europejskiej Dofinansowanie realizacji projektu: 
„Zwiększenie efektywności energetycznej 
budynku w Zaraszowie” 

45 204,49 Środki z Unii Europejskiej Dotacja na realizację projektu: „Aktywny 
Senior” 

26 000,00 Samorząd Województwa 
Lubelskiego 

Pomoc finansowa na działalność biblioteki 

19 557,66 Środki z Unii Europejskiej, budżet 
państwa, budżet Województwa 
Lubelskiego 

Dofinansowanie projektu: „Rozwój 
kompetencji cyfrowych mieszkańców 
Polski Południowo-Wschodniej” – 
rozliczenie końcowe 

10 000,00 Powiat Lubelski Pomoc finansowa na modernizację garażu 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bychawce Pierwszej 

1 000,70 Środki z Unii Europejskiej, budżet 
państwa 

Dofinansowanie realizacji projektu: 
„Szkoły marzeń w gminie Bychawa” – 
rozliczenie końcowe 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Tabela 8 Zadłużenie Gminy Bychawa w latach 2017-2019 

 2017 2018 2019 

Zadłużenie gminy  12 336 000,00 13 346 000,00 13 925 204,00* 
* w tym kredyt na prefinansowanie wydatków pokrytych planem środków unijnych 999 999,00 zł 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Analiza zdolności kredytowej gminy 

Gmina Bychawa posiada zdolność kredytową, gdyż nadwyżka operacyjna gminy (różnica 

pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku, 

a wydatkami bieżącymi) jest w każdym roku wyższa od kosztów obsługi zadłużenia (raty 

i odsetki). 

2.3 Spółka komunalna 

W Gminie Bychawa funkcjonuje jedna spółka komunalna – Bychawskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie. Jest to spółka prawa handlowego, która realizuje zadania 

własne gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Będąc komunalną osobą prawną 

działa we własnym imieniu i na własny rachunek. Właścicielem spółki jest w 100% Gmina 

Bychawa. 

Przedmiotem działania spółki jest: 

 pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie i sprzedaż wody, 
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 odbiór i oczyszczanie ścieków, 

 eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej, 

 eksploatacja oczyszczalni ścieków, 

 prowadzenie prac remontowych, 

 prowadzenie prac konserwacyjnych sieci i obiektów infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej, 

 modernizacja sieci i prowadzenie inwestycji w zakresie gospodarki wodno ściekowej, 

 zbiórka odpadów komunalnych, 

 obsługa nieruchomości, w tym: 

 administrowanie budynkami komunalnymi, 

 zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, 

 pozostała działalność usługowa, w tym: 

 urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, 

 usługi remontowo-budowlane. 

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie realizuje działalność 

statutową poprzez zakłady: 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK), 

 Zakład Usług (ZU). 

Na 2019 r. w Bychawskim Przedsiębiorstwie Komunalnych Sp. z o.o. w Bychawie zgodnie 

z planem finansowym przewidziano przychody w wysokości 4 451 748,48 zł, w tym 

przychody z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 2 524 650,00 zł, 

z działalności Zakładu Usług w wysokości 1 879 998,48 zł oraz przychody z pozostałej 

działalności operacyjnej i finansowej w wysokości 47 100,00 zł. Wskazane założenia zostały 

wykonane w 99,8% i przedstawiały się następująco: przychody ogółem – 4 442 378,35 zł, 

z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 2 519 770,62 zł, z działalności 

Zakładu Usług w wysokości 1 878 287,73 zł oraz z pozostałej działalności operacyjnej 

i finansowej w wysokości 44 320,00 zł. 

2.4 Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o administruje komunalnym zasobem 

mieszkaniowym na podstawie umowy z Gminą Bychawa z dnia 2 stycznia 2019 r. w skład 

komunalnego zasobu mieszkaniowego w 2019 r. wchodziło łącznie 63 lokale mieszkalne (z 

czego zamieszkałych było: 59). 34 lokale znajdowały się w budynkach wspólnot 

mieszkaniowych, natomiast 29 lokali było w budynkach stanowiących własność Gminy 

Bychawa. Ogólne zasoby mieszkaniowe komunalne stanowiły 2 347,46 m² powierzchni 

użytkowej. Budynek mieszkalny przy ul. Mikołaja Pileckiego 6 posiadał pięć lokali 

mieszkalnych, z czego cztery lokale od kilku lat wyłączone były z użytku. Ze względu na zły 

stan techniczny od miesiąca listopada wyłączony został z użytku ostatni lokal w tym 

budynku. Lokator został przeniesiony do innego lokalu mieszkalnego przy ul. Mikołaja 

Pileckiego 8. Lokal ten należało przygotować do ponownego zamieszkania poprzez wymianę 

zużytych elementów wyposażenia, koszt z tego tytułu poniosło Przedsiębiorstwo. zły stan 

techniczny budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 10 w Bychawie, zagrażający 

bezpieczeństwu i życiu lokatorów spowodował, że podjęta została decyzja o przeniesieniu 
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lokatorów tam mieszkających do innych wolnych lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy 

Bychawa. Decyzja miała na celu wyłączenie budynku z możliwości kwaterowania w nim 

ludzi. Dotychczas znajdowały się w nim dwa lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 

użytkowej: 61,64 m². W chwili obecnej budynek ten jest niezamieszkały. 

W odniesieniu do powyższych informacji, faktem jest, że dwa budynki stanowiące własność 

Gminy Bychawa zostały wyłączone z użytku ze względu na ich zły stan techniczny, którego 

poprawa wiązałaby się z nakładem dużych środków finansowych, co w tym przypadku 

byłoby ekonomicznie nieuzasadnione, mimo to wciąż uwzględniane są w mieszkaniowym 

zasobie Gminy Bychawa. 

W kwietniu 2019 r. Gmina Bychawa sprzedała dwa lokale mieszkalne, pierwszy mieszczący 

się w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Partyzantów 22 o powierzchni użytkowej: 

49,65 m², a drugi w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Partyzantów 18 

o powierzchni użytkowej: 39,34 m². W miesiącu październiku 2019 r., sprzedano kolejny 

lokal mieszkalny w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 87 o powierzchni użytkowej: 48,78 m². W listopadzie 2019 r. Gmina sprzedała 

dwa kolejne lokale mieszkalne, w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Partyzantów 22 

o powierzchni: 47,83 m², a drugi w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Szkolnej 4 

o powierzchni: 33,50 m². 

Na koniec 2019 r. Przedsiębiorstwo administrowało łącznie 58 lokalami będącymi 

w mieszkaniowym zasobie Gminy Bychawa (w tym zamieszkałych jest: 51), o łącznej 

powierzchni użytkowej 2 128,36 m² (w tym oddanej w najem: 1 855,71 m²). Łącznie 

w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bychawa zamieszkuje ok. 

141 osób. 

Za realizację warunków umowy z Gminą Bychawa z dnia 2 stycznia 2019 r. na zarządzanie 

lokalami mieszkalnymi będącymi własnością Gminy Bychawa znajdującymi się także 

w budynkach wspólnot mieszkaniowych i lokalami socjalnymi znajdującymi się w budynkach 

będących własnością Gminy Bychawa położonymi na terenie miasta i gminy Bychawa 

w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., Bychawskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o. o. otrzymywało wynagrodzenie w wysokości 6 500,00 zł miesięcznie co 

stanowiło 78 000,00 zł rocznie. 

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie prowadzi postępowania 

windykacyjne na drodze sądowej z tytułu zadłużeń mieszkańców, którym oddano w najem 

mieszkalny i socjalny lokale z mieszkaniowego zasobu gminy. Łączna kwota zaległości za 

czynsz i media dochodzonych na drodze sądowej na dzień 31.12.2019 r. wyniosła: 

103 676,36 zł plus odsetki do dnia zapłaty, koszty procesu, koszty zastępstwa procesowego 

i koszty egzekucji komorniczej w tym z tytułu mediów: 45 435,81 zł. Przedsiębiorstwo na 

bieżąco dokonuje weryfikacji dłużników i zgodnie z zapisami zawartymi w umowie przesyła 

informacje do właściciela, jak również systematycznie podejmuje działania dotyczące 

windykacji należności kierując je na drogę postępowania sądowego. Mimo tych wszystkich 

działań, w wielu przypadkach Przedsiębiorstwo nie jest w stanie wyegzekwować należności, 

gdyż lokatorzy są niewypłacalni, o czym informują postanowienia o umorzeniu postępowań 

przesyłane przez komornika.  
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Stan techniczny budynków stanowiących własność Gminy Bychawa, w których mieszczą się 

lokale mieszkalne jest zły, w wielu przypadkach wymagający remontów kapitalnych, co 

wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi, zarówno przy opracowaniu dokumentacji do 

ich przeprowadzenia, jak również fizycznego wykonania poprawy stanów technicznych tych 

budynków. Powyższa ocena wynika z przeprowadzonych we wrześniu 2019 r. okresowych 

kontroli stanu konstrukcyjno-budowlanego budynków, w zakresie zgodnym z ustawą Prawo 

budowlane w odniesieniu do kontroli budynków mieszkalnych. Bychawskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o. przedstawiło właścicielowi tych budynków wszystkie protokoły z w/w 

kontroli z zestawieniem potrzeb remontowych. Ze względu na zakres i ilość prac koniecznych 

do przeprowadzenia we wszystkich kontrolowanych budynkach, których właścicielem jest 

Gmina Bychawa, trudno jest wskazać te najpilniejsze. 

W październiku 2019 r. wykonana została usługa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 

PGE Dystrybucja S. A. wraz z montażem układu pomiarowo-rozliczeniowego i zabezpieczeń 

przedlicznikowych do lokalu mieszkalnego nr 1a w budynku przy ul. Mikołaja Pileckiego 8, 

który dotychczas tego przyłącza nie posiadał. Koszt wykonania pokryty został ze środków 

Gminy Bychawa w wysokości: 2 300,00 zł netto. W związku ze złym stanem technicznym 

elementów centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Adama Mickiewicza 

1, którego właścicielem jest Gmina Bychawa, dokonano wymiany poziomów c. o. i innych 

niezbędnych jego elementów w celu prawidłowego działania. Koszt pokryty ze środków 

finansowych Gminy Bychawa w wysokości 4 000,00 zł netto. W wyniku okresowych 

przeglądów przewodów kominowych, stwierdzono zły stan techniczny pieca kaflowego 

w lokalu mieszkalnym nr 16 przy ul. Partyzantów 22, którego właścicielem jest Gmina 

Bychawa, z jednoczesnym zakazem korzystania z niego do czasu przeprowadzenia remontu. 

W październiku przeprowadzono remont w/w pieca, jego koszt to 1 400,00 zł brutto, pokryty 

przez Przedsiębiorstwo. 

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., jako administrator budynków i lokali 

będących w mieszkaniowym zasobie Gminy, na podstawie umowy zawartej z Gminą 

Bychawa przeprowadza drobne prace i remonty do kwoty 1 500,00 zł. W 2019 r., 

Przedsiębiorstwo przeprowadziło wiele prac związanych z drobnymi naprawami w zakresie 

prac wodno-kanalizacyjnych, usuwania awarii wodnych i kanalizacyjnych, wielokrotnie 

zlecało i pokrywało koszty wykonania prac związanych z udrażnianiem przewodów 

kominowych. Ponadto Przedsiębiorstwo poniosło koszt docieplenia ściany wewnętrznej 

w lokalu mieszkalnym nr 14 przy ul. Partyzantów 16. W związku z migracją najemców 

konieczna była organizacja prac związana z przejmowaniem i oddawaniem w najem lokali, 

wymiany zamków, prac związanych z zapewnieniem możliwości korzystania z dostaw wody 

i odprowadzania ścieków, przewóz rzeczy itp. Przeprowadzano również czyszczenie 

i udrażnianie rynien na budynkach z zalegających liści. 

2.5 Ośrodek Pomocy Społecznej 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja 

gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 

programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie realizuje Gminną Strategię Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2017-2023. Dokument został przyjęty Uchwałą nr 

XXVIII/193/2007 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 

Główny cel pomocy społecznej to wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji 

życiowej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 

i możliwości. Pomoc społeczna wkracza więc w sytuacje osób i rodzin wtedy, gdy nie są one 

w stanie pokonać trudności życiowych własnymi działaniami. Pomoc społeczna wspiera 

osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia 

im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej 

jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań 

zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 

środowiskiem. Potrzeby korzystających z pomocy społecznej są uwzględniane, jeżeli 

odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Ustawa o pomocy 

społecznej zobowiązuje osoby i rodziny do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej 

sytuacji życiowej poprzez wprowadzenie kontraktu socjalnego. 

Pomoc społeczna polega w szczególności na: 

 przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń, 

 pracy socjalnej, 

 prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

 analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej, 

 realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 

 rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie realizował zadania, określone ustawą z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz.1507 z późn. zm.) oraz wynikające 

z innych ustaw, w tym: 

 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 świadczeniach rodzinnych, 

 pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

 pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

 dodatkach mieszkaniowych, 

 prawo energetyczne, 

 przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, 

 świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Tabela 9 Formy pomocy społecznej w latach 2018-2019 (dotyczące zadań własnych i zleconych) 

Forma pomocy Rok 2018 Rok 2019 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
świadczeń 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
świadczeń 

Zasiłek okresowy 64 276 76 290 
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w tym z powodu: bezrobocia 45 205 55 204 

 długotrwałej choroby 10 30 17 57 

 niepełnosprawności 10 41 12 29 

Zasiłek celowy i w naturze ogółem 115 X 138 X 

W tym: Specjalny zasiłek celowy 26 37 29 38 

Zasiłek celowy – żywność (program „Posiłek 
w szkole i w domu”) 

58 126 31 227 

Posiłek w ramach programu „Posiłek w szkole 
i w domu” ogółem 

56 13 341 52 9 403 

Pomoc w formie posiłku nie wymagająca 
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego 

22- liczba 
dzieci 

2 271 28 – liczba 
dzieci 

2 413 

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków 
powstałych w wyniku zdarzenia losowego 

1 1 2 2 

Opłata gminy za pobyt mieszkańca w DPS 13 139 13 137 

Sprawienie pogrzebu 0 0 0 0 

Praca socjalna ogółem 163 356 260 400 

Wyłącznie praca socjalna 56 117 47 95 

Praca socjalna prowadzona w oparciu 
o kontrakt socjalny 

22 31 0 0 

Zasiłek stały 46 450 53 407 

w tym dla osoby: samotnie gospodarującej 39 394 43 340 

pozostającej w rodzinie 7 56 10 67 

Wypłata zasiłków celowych na pokrycie 
wydatków związanych z klęską żywiołową lub 
ekologiczną 

0 0 0 0 

** liczba osób objęta kontraktem socjalnym = liczba kontraktów 

Tabela 10 Pomocy udzielono z następujących powodów 

Powód trudnej sytuacji życiowej Rok 2018 Rok 2019 

Liczba rodzin Liczba rodzin 

Ogółem w tym na 
terenie 
gminy 

Ogółem w tym na 
terenie 
gminy 

Ubóstwo 130 78 126 78 

Sieroctwo 4 4 1 1 

Bezdomność 0 0 0 0 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 27 19 35 26 

w tym: wielodzietność 20 13 23 17 

Bezrobocie 72 41 76 45 

Niepełnosprawność 104 44 102 56 

Długotrwała lub ciężka choroba 117 49 100 48 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego 

26 21 18 15 

w tym: rodziny niepełne 9 6 5 3 

rodziny wielodzietne 15 14 11 9 

Przemoc w rodzinie 1 1 0  0 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 0 0 

Alkoholizm 8 2 3 1 
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Narkomania 0 0 0 0 

Trudności w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego 

5 4 1 1 

Trudności w integracji osób, które otrzymały 
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

0 0 0 0 

Zdarzenie losowe 4 2 2 2 

Sytuacja kryzysowa 0 0 0 0 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 0 

Tabela 11 Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2019 r. 

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób 
w rodzinach Ogółem W tym na terenie gminy 

Rodziny ogółem 233 143 582 

o liczbie osób 1 113 64 113 

2 32 21 64 

3 21 10 63 

4 24 12 96 

5 25 22 125 

6 i więcej 18 14 121 

2.5.1 Usługi opiekuńcze 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie świadczy na rzecz osób potrzebujących usługi 

opiekuńcze. 

Pomoc ta przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 

wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane 

również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie 

niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem. 

Z tej formy pomocy w 2019 r. skorzystało łącznie 27 osób, z których 20 to osoby prowadzące 

jednoosobowe gospodarstwo domowe oraz 7 to osoby pozostające w rodzinie. Koszt usług 

opiekuńczych finansowanych przez gminę wyniósł 85 840,00 zł. 

Natomiast w 2018 r. skorzystało łącznie 27 osób, z których 20 to osoby prowadzące 

jednoosobowe gospodarstwo domowe oraz 7 to osoby pozostające w rodzinie. Koszt usług 

opiekuńczych finansowanych przez gminę wyniósł 78 328,00 zł. 

Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 1,5% najniższej emerytury 

w przypadku usług świadczonych od poniedziałku do piątku. 

2.5.2 Praca socjalna 

Wykonywanie pracy pracownika socjalnego wymaga profesjonalnego wykształcenia, 

przygotowania praktycznego oraz teoretycznego z zakresu wielu dziedzin m.in. psychologii, 

pedagogiki, socjologii oraz przepisów prawa. Zawód ten wymaga również odporności 
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psychicznej, umiejętności działania w sytuacjach trudnych, a nawet zagrażających zdrowiu 

i życiu. Osoby, do których dociera pracownik socjalny, często są sfrustrowane, bezradne 

i rozgoryczone lub prezentują wyłącznie postawę roszczeniową. Wspierająca postawa 

pracownika i osiągnięcia zamierzonych celów wymaga systematycznej współpracy i dobrej 

woli ze strony osoby oczekującej pomocy. Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego 

jest rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin poprzez wywiad środowiskowy, którego celem jest 

ustalenie sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej oraz prowadzenie działań zmierzających 

do sytuacji, w której osoby te nie będą wymagały zewnętrznego wsparcia. Istotnym zadaniem 

jest praca socjalna w trakcie indywidualnego kontaktu z klientem: doradztwo, rozmowy 

wspierające, motywowanie, wzmacnianie mocnych stron osoby. Praca socjalna polega też na 

nawiązywaniu współpracy z różnymi instytucjami w zakresie wsparcia klienta. Kolejnym 

zadaniem jest pobudzanie społecznej aktywności, inspirowanie działań samopomocowych 

w zaspokajaniu potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych, inicjowanie 

nowych form udzielania pomocy oraz współuczestniczenie w opracowywaniu, wdrażaniu 

i rozwijaniu programów podniesienia jakości życia. 

W 2019 r. pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono 260 rodzinom, w tym 71 na terenie 

gminy (liczba osób w rodzinach 400). Pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej udzielono 

47 rodzinom, w tym 27 na terenie gminy (liczba osób w rodzinach 95). 

Zaś w 2018 r. pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono 163 rodzinom, w tym 85 na terenie 

gminy (liczba osób w rodzinach 356). Pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej udzielono 

56 rodzinom, w tym 33 na terenie gminy (liczba osób w rodzinach 117). 

2.5.3 Asystent rodziny 

Obowiązek zatrudnienia asystentów rodziny nakłada na samorząd ustawa o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie w ramach 

realizacji tego zadania w 2019 r. zatrudniał asystenta rodziny, który objął wsparciem łącznie 8 

rodzin (w tym 21 dzieci) przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. Praca asystenta koncentrowała się głównie na: 

 pomocy w budowaniu prawidłowego wzorca rodzica, 

 wzmacnianiu kompetencji rodziców, 

 pomocy w egzekwowaniu obowiązku szkolnego, 

 pomocy w budowaniu prawidłowych relacji między członkami rodziny, 

 udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy 

zarobkowej, 

 pomocy w załatwieniu spraw w urzędach i instytucjach, 

 doradztwie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

 pomocy w planowaniu budżetu rodzinnego, 

 pomocy w wyrobieniu nawyków higienicznych i utrzymaniu czystości w otoczeniu, 

 prowadzeniu zbiórek odzieży, zabawek i sprzętów gospodarstwa domowego. 

2.5.4 Gminny program wspierania rodziny 

Jednym z zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest 

opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Ośrodek 
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Pomocy Społecznej w Bychawie realizował „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 

2019-2021”. 

2.5.5 Współfinansowanie pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej 

Do zadań gminy realizowanych przez Ośrodek należy również współfinansowanie pobytu 

dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym. 

W 2019 r. tutejszy Ośrodek współfinansował pobyt: 

 6 dzieci w pieczy zastępczej (2 dzieci w rodzinie zawodowej, 4 dzieci w rodzinach 

spokrewnionych), 

 4 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej (2 dzieci – Placówka Wielofunkcyjna 

Pogodny Dom w Lublinie, 2 dzieci – Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej). 

Poniesione wydatki Gminy Bychawa w 2019 r. w tym zakresie – 104 575,16 zł. (za 2018 r. 

koszt ten wyniósł – 105 542,80 zł) 

2.5.6 Program „POSIŁEK w SZKOLE i w DOMU” 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie realizował wieloletni program wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Umożliwia on udzielenie wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy 

wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym 

kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy w szczególności: dzieciom do 

czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych 

w art. 7 ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom 

samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych. Natomiast osobom przekraczającym kryterium 

dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej taka pomoc przysługuje 

tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium 

dochodowe do poziomu 150% do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków za 

udzielony posiłek. 

Uchwałą nr IV/33/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. Rada Miejska w Bychawie podwyższyła 

kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za 

świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023. 

Koszt realizacji programu w 2019 r. wyniósł 106 707,70 zł, z czego: 

 21 388,70 zł to środki z budżetu gminy, 

 85 319,00 zł to środki z budżetu państwa. 
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Program realizowany był w Gminie Bychawa w formie posiłków i świadczeń pieniężnych na 

zakup żywności. 

 W 2019 r. z programu w formie pieniężnej i niepieniężnej skorzystały 125 osoby 

w tym 125 dzieci, łączny koszt obiadów wyniósł 50 467,00 zł, zaś w 2018 r. 

z programu w formie pieniężnej i niepieniężnej skorzystały 123 osoby, łączny koszt 

obiadów wyniósł 65 048,31 zł. 

 W 2019 r. pomoc w formie posiłku niewymagającą przeprowadzenia wywiadu 

środowiskowego, tj. na wniosek dyrektora placówki szkolnej otrzymało 28 dzieci, zaś 

w 2018 r. 18 dzieci. 

 Osoby nieotrzymujące posiłku w naturze otrzymały świadczenie pieniężne na zakup 

żywności lub posiłku we własnym zakresie – kwota świadczeń wyniosła 44 650,00 zł, 

zaś w 2018 r. – 21 269,89zł. 

2.5.7 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 

W 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie we współpracy z Bankiem Żywności 

w Lublinie (dysponent żywności) rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015 (2015/2016), Podprogramie 

2016 (2016/2017), Podprogramie 2017 (2017/2018), Podprogramie 2018 (2018/2019), 

Podprogram 2019 (2019/2020). Poszczególne programy obejmują przełom dwóch lat. 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest dotarcie z pomocą 

żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od grudnia 2019 r. 

rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2019, w ramach, którego osoby najbardziej 

potrzebujące mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości 

uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program 

Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do 

tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie 

odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do osób 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy 

o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości 

odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne 

wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są 

przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 

W ramach tego programu w Gminie Bychawa pomocą objęto: 

 w Podprogramie 2015 – 1 010 osób, 

 w Podprogramie 2016 – 815 osób (do grudnia 2016 r.), 

 w Podprogramie 2017 – 1 047 osób oraz 44 osoby otrzymały skierowanie do 

Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie, 

 w Podprogramie 2018 – 1 169 osób, 

 w Podprogramie 2019 – 1 103 osób. 
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2.5.8 DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW 
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w RODZINIE 

Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa na podstawie 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

218). Głównym celem zespołu jest podnoszenie efektywności działań w zakresie 

rozwiązywania problemów społecznych poprzez: 

 zwiększenie społecznego zaangażowania w przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym, 

 wspólną diagnozę i wspólne podejmowanie decyzji, 

 zintegrowane wykorzystanie środków i możliwości, jakimi dysponują instytucje, 

 poszerzenie kompetencji i doświadczeń profesjonalistów. 

Zespół Interdyscyplinarny realizuje swoje zadania, poprzez: 

 diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie na terenie gminy Bychawa, 

 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 

 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania 

pomocy w środowisku lokalnym, 

 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 

 tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych 

z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych sprawach. 

Tabela 12 Działania Zespołu Interdyscyplinarnego 

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego 2018 r. 2019 r. 

liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 4 4 

liczba osób objętych pomocą ZI (ogółem) 153 68 

liczba rodzin 49 42 

liczba utworzonych grup roboczych 6 6 

liczba posiedzeń grup roboczych 90 45 

liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty 49 42 

2.5.9 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA z FUNDUSZU 
ALIMENTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW 
ALIMENTACYJNYCH 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie realizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych z dnia 

28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.), ustawę z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2092 

z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem” (Dz. U. z 2019 r., poz. 473 z późn. zm.). 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie wypłaca pełen katalog świadczeń rodzinnych: 

 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

 świadczenia opiekuńcze: 

 zasiłek pielęgnacyjny, 
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 świadczenie pielęgnacyjne, 

 specjalny zasiłek opiekuńczy, 

 jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, 

 świadczenie rodzicielskie. 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie wypłaca świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia jednorazowe „Za życiem”. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 577 

rodzin (zaś w 2018 r. – 665 rodzin), wypłacono 13 132 świadczenia (zaś w 2018 r. – 15 202 

świadczenia) w postaci zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami: 

 3 003 świadczeń opiekuńczych, w 2018 r. 3 118 świadczenia w postaci 2 519 zasiłków 

pielęgnacyjnych, zaś w 2018 r. – 2 611, 356 świadczeń pielęgnacyjnych, zaś w 2018 r. 

– 351, 128 specjalne zasiłki opiekuńcze, zaś w 2018 r. – 156, 

 369 (278 – w 2018 r.) świadczenia rodzicielskie, 

 81 (81 – w 2018 r.) jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. 

Ponadto w 2019 r. wypłacono 220, zaś 280 w 2018 r. zasiłków dla opiekuna i 694, zaś 

w 2018 r. 799 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Tabela 13 Wydatki dotyczące świadczeń rodzinnych 

WYSZCZEGÓLNIENIE – wydatki na 
świadczenia rodzinne z wyłączeniem 
świadczeń przyznanych na podstawie 
art. 5 ust. 3 i ust. 3a ustawy 
o świadczeniach rodzinnych 

Liczba 
świadczeń 

Wydatkowanie 
Liczba 
świadczeń 

Wydatkowanie 

Rok 2018 Rok 2019 

Zasiłki rodzinne  7 574 888 338,00 zł 8 170 954 019,00 zł 

Dodatki z tytułu urodzenia dziecka 32 32 000,00 zł 73 43 000,00 zł 

Opieka nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego 

126 49 507,00 zł 120 47 707,00 zł 

Samotne wychowywanie dziecka  163 32 179,00 zł 167 32 231,00 zł 

Kształcenie i rehabilitacja dziecka 
niepełnosprawnego 

413 44 966,00 zł 480 52 000,00 zł 

Rozpoczęcie roku szkolnego 553 55 426,00 zł 444 44 500,00 zł 

Podjęcie przez dziecko nauki poza 
miejscem zamieszkania: na pokrycie 
wydatków związanych 
z zamieszkaniem w miejscowości, 
w której znajduje się szkoła 

65 7 469,00 zł 111 12 543,00 zł 

Podjęcie przez dziecko nauki poza 
miejscem zamieszkania: na pokrycie 
wydatków związanych z dojazdem do 
miejscowości, w której znajduje się 
szkoła 

705 48 645,00 zł 788 54 372,00 zł 

Wychowanie dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

1 206 114 570,00 zł 1 368 129 960,00 zł 

Wydatki na świadczenia rodzinne 
przyznane na podst. art. 5 ust. 3 i 3a 
(złotówka za złotówkę) 

1 068 89 601,21 zł 1 441 105 302,20 zł 

Zasiłki pielęgnacyjne 1 951 298 503,00 zł 2 519 476 996,00 zł 
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W ramach realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów w 2019 r. prowadzone były postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. 

W 2019 r. na terenie Gminy Bychawa zamieszkiwało 110 (zaś w 2018 r. – 107) dłużników 

alimentacyjnych, wobec których podejmowano następujące działania: 

 przeprowadzono 50 (w 2018 r. – 52) wywiady alimentacyjne oraz odebrano 50 

oświadczeń majątkowych, 

 zobowiązano 3 (w 2018 r. – 3) dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się 

w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy, 

 zwrócono się z 5 (w 2018 r. – 2) wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcie 

działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, 

 przekazano 41 (w 2018 r. – 47) wniosków do komornika o przyłączenie się do 

postępowania egzekucyjnego, 

 przygotowano 41 (w 2018 r. – 48) informacji w sprawie przyznania świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej i wysokości zadłużenia, 

 skierowano 35 (w 2018 r. – 51) wniosków o ściganie za przestępstwo nie alimentacji 

do Prokuratury Rejonowej, 

 skierowano 1 (w 2018 r. – 2) wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy 

dłużnikom alimentacyjnym. 

2.5.10 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ 

Od 1 kwietnia 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie realizuje ustawę z dnia 11 

lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 

z późn. zm.). Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego 

oraz zasad przyznawania i wypłacania tego świadczenia. 

W 2019 r. ze świadczeń wychowawczych skorzystało 1 199 rodzin, wypłacono 17 876 

świadczeń wychowawczych na kwotę 8 976 596,00 zł, zaś w 2018 r. ze świadczeń 

Świadczenie pielęgnacyjne 254 375 016,00 zł 356 558 258,00 zł 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 122 63 071,00 zł 128 76 153,00 zł 

Zasiłek dla opiekuna 280 148 723,00 zł 220 135 500,00 zł 

Składki zdrowotne za osoby 
pobierające zasiłek dla opiekuna 

13 626,00 zł 10 558,00 zł 

Składki na ubezpieczenie społeczne za 
osoby pobierające zasiłek dla 
opiekuna 

49 6 546,00 zł 46 6 920,00 zł 

Świadczenie rodzicielskie 278 254 689,00 zł 369 342 111,00 zł 

Jednorazowa zapomoga z tyt. 
urodzenia dziecka 

81 81 000,00 zł 81 81 000,00 zł 

Ubezpieczenie społeczne za osoby 
pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne i specjalny zasiłek 
opiekuńczy 

434 100 937,00 zł 465 104 525,00 zł 

Składki zdrowotne z osoby 
pobierające świadczenia 
pielęgnacyjne i specjalny zasiłek 
opiekuńczy 

273 24 826,00 zł 198 21 536,00 zł 
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wychowawczych skorzystało 756 rodzin, wypłacono 14 690 świadczeń wychowawczych na 

kwotę 7 344 950,00 zł. 

2.5.11 RZĄDOWY PROGRAM DOBRY START 300+ 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie w 2019 r. realizował rządowy program Dobry Start, 

który został powołany na mocy Uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. 

w sprawie ustanowienia rządowego programu Dobry Start. Niniejszą Uchwałą na podstawie 

art. 187a ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1 111 z późn. zm.) Rada Ministrów ustanowiła rządowy 

program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem 

roku szkolnego. 

Program Dobry Start to obok funkcjonującego od 2016 r. programu Rodzina 500+ kolejny 

mechanizm powstały z myślą o poprawie sytuacji rodzin polegający na ich wsparciu 

w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Program zakłada 

inwestowanie w edukację dzieci i młodzieży szkolnej. Podstawowym jego celem ma być 

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niezależnie od kapitału kulturowego, 

społecznego i materialnego rodziny. Program ma charakter powszechny, objął uczniów 

rozpoczynających rok szkolny 2019/2020.
 
Wsparcie polega na przyznaniu na dziecko, raz 

w roku, świadczenia w wysokości 300 zł. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód 

rodziny. Szczegółowe warunki realizacji rządowego programu Dobry Start określa 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.
 

W 2019 r. ze świadczenia Dobry Start skorzystało 1 319 dzieci, wypłacono 1 322 świadczeń 

na kwotę 396 000,00 zł, zaś w 2018 r. ze świadczenia dobry start skorzystało 1 367 dzieci, 

wypłacono 1 367 świadczeń na kwotę 409 500,00 zł. 

2.5.12 DODATKI MIESZKANIOWE 

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, a w konsekwencji 

organem właściwym do ich realizacji jest Burmistrz Gminy Bychawa. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bychawie realizuje zdania wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 

o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2 133). 

Dodatki mieszkaniowe to świadczenia mające na celu wsparcie osób i rodzin w zakresie 

kosztów utrzymania ich miejsca zamieszkania. Przysługują tym osobom, które osiągają 

stosunkowo niskie dochody, a powierzchnia zajmowanego lokalu lub budynku nie przekracza 

określonych przez ustawodawcę wartości. 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje: 

 najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, 

 członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego 

prawa do lokalu mieszkalnego, 

 osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność 

i właścicielom lokali mieszkalnych, 

 innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego 

i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, 
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 osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na 

przysługujący im lokal zamienny lub socjalny, 

 osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 

domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej 

w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty 

w gospodarstwie wieloosobowym; za dochód uważa się wszelkie przychody po 

odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia 

emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, 

 osobom, jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku 

mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny / dom jednorodzinny 

w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza: 

 35m² + 30% = 45,50 m² dla 1 osoby 

 40m² + 30% = 52,00 m² dla 2 osób 

 45m² + 30% = 58,50 m² dla 3 osób 

 55m² + 30% = 71,50 m² dla 4 osób 

 65m² + 30% = 84,50 m² dla 5 osób. 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli 

jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania 

decyzji. Większość świadczeń wpłacana jest bezpośrednio na konta administratorów, głównie 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Bychawie oraz Bychawskiemu Przedsiębiorstwu 

Komunalnemu Sp. z o. o. w Bychawie i wspólnotom mieszkaniowym. 

W 2019 r. wypłacono 737 świadczeń na kwotę 115 736,84 zł, zaś w 2018 r. wypłacono 867 

świadczeń na kwotę 118 747,05 zł. 

2.5.13 REALIZACJA PROJEKTU PN. „PRZYJDŹ, ZAPYTAJ – PROFILAKTYCZNY 
PROGRAM DLA RODZIN” 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie w okresie od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r. 

realizuje projekt pn. ,,Przyjdź, Zapytaj – Profilaktyczny Program dla Rodzin” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, oś 

priorytetowa 11 Włączanie społeczne, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. 

Koszt projektu ogółem w latach 2018-2020 wynosi 479 436,92 zł, z czego wkład własny 

stanowi 15% wartości projektu, czyli 71 915,54 zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie w 2019 r. kontynuował realizację projektu pn. 

„Przyjdź, Zapytaj – Profilaktyczny Program dla Rodzin” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 r. Edycja pierwszego projektu trwała do 30.04.2019 r., 

uczestniczyło w niej 31 osób z 15 rodzin, w tym 10 dzieci. Uczestnicy projektu skorzystali 

ze specjalistycznych poradnictw rodzinnych, które odbywały się w trzech Punktach 

Konsultacyjnych w Bychawskim Centrum Kultury i w Centrach Kultury Wiejskiej 

w Bychawce Drugiej oraz w Gałęzowie. Pięć rodzin z dziećmi uczestniczyło również 

w spotkaniach grup wsparcia i w terapiach w zakresie umiejętności społecznych oraz 
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w zakresie umiejętności życiowych, a także w wyjazdowych warsztatach dla rodzin –

 Twórcze spędzanie czasu z dzieckiem. 

W dniu 01.07.2019 r. rozpoczęła się druga edycja ww. projektu, w której uczestniczyły 

kolejne 32 osoby z 15 rodzin, w tym 8 dzieci. Uczestnicy drugiej edycji projektu, podobnie, 

jak w pierwszej edycji, korzystali z pięciu rodzajów poradnictw, tj. pedagogicznego, 

psychologicznego, prawnego, obywatelskiego i socjalnego w Punktach Konsultacyjnych 

w Bychawie, Bychawce Drugiej i w Gałęzowie. Kolejne pięć rodzin z dziećmi brało udział 

w spotkaniach grup wsparcia, w terapiach w zakresie umiejętności społecznych i życiowych, 

zaś na luty 2020 r. zaplanowano wyjazdowe warsztaty dla rodzin pn. Twórcze spędzanie 

czasu z dzieckiem. 

Celem głównym projektu była poprawa funkcjonowania sześćdziesięciu dwóch osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z trzydziestu rodzin zamieszkujących 

na terenie miasta i gminy Bychawa poprzez usługi wsparcia rodziny oraz zintegrowane 

i specjalistyczne poradnictwo rodzinne. 

Celem szczegółowym projektu był wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych 

użyteczności publicznej dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym w regionie. 

Edycja druga zakończyła się w dniu 30.04.2020 r. 

2.5.14 REALIZACJA PROJEKTU PN. ,,AKTYWNY SENIOR” 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie w okresie od 01.07.2019 r. do 31.08.2021 r. 

realizuje projekt pn. ,,Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, 

działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. 

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla 25 osób 

niesamodzielnych (20 kobiet i 5 mężczyzn), zamieszkujących na obszarze Gminy Bychawa 

poprzez zindywidualizowane usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub usługi 

opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora poprzez utworzenie 

Centrum Usług Społecznych. 

Centrum Usług Społecznych powstało w budynku należącym do Gminy Bychawa przy 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, gdzie zostały udostępnione 2 pomieszczenia oraz 

łazienka. 

W ramach tego zadania świadczone są usługi opiekuńcze dla 4 niesamodzielnych osób, 

wymagających opieki i pielęgnacji, zgodnie z potrzebami w miejscu zamieszkania przez 7 dni 

w tygodniu, średnio po 2,5 godziny dziennie, odpłatność za wykonane usługi uzależniona jest 

od dochodu osoby wymagającej opieki oraz świadczone są usługi stacjonarnej opieki dziennej 

– Klub Seniora dla 21 osób. Działania w Klubie Seniora realizowane są w trzech edycjach dla 

7 osób (pierwsza edycja rozpoczęła się 06.10.2019 r. i będzie trwała przez 7 miesięcy). 

Zajęcia dla uczestników obejmują: 

 działania zwiększające aktywność i uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym 

(trening umiejętności społecznych, trening umiejętności życiowych, trening pamięci), 

 zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania seniorów – zajęcia kulinarne 
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i zajęcia muzyczne, 

 działania kulturalno-edukacyjno-aktywnościowe (wyjazdy kulturalno-edukacyjne na 

obszarze woj. lubelskiego) – wyjazd do kina, 

 działania edukacyjne pn. Bezpieczna jesień, spotkanie z dzielnicowym, 

 poradnictwo psychologiczne. 

Koszt projektu ogółem w latach 2019-2021 wynosi 471 562,50 zł, z czego wkład własny 

stanowi 15% wartości projektu, czyli 71 832,00 zł. Jest to wkład niepieniężny stanowiący 

równowartość użyczanych pomieszczeń gminnych. 

2.6 Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie 

Jest jednostką budżetową utworzoną przez Radę Miejską w Bychawie i działa w ramach 

środków finansowych przyznawanych przez administrację rządową. Nadzór nad działalnością 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie sprawuje Burmistrz Bychawy. 

Merytoryczny nadzór nad jego działalnością sprawuje Wojewoda Lubelski poprzez Wydział 

Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie jest wspieranie osób 

z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności 

w sferze zdrowia psychicznego. 

Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie opiera się między 

innymi na następujących zasadach: 

 podmiotowym udziale uczestników we wszystkich zajęciach organizowanych 

w ramach działalności domu, 

 organizowaniu czasu pobytu uczestników z uwzględnieniem ich indywidualnych 

zainteresowań, oczekiwań i potrzeb, 

 pogłębianiu integracji z najbliższym otoczeniem i rozwijaniu kontaktów ze 

środowiskiem, 

 realizowaniu celów działalności domu poprzez rehabilitację ruchową, społeczną 

i zawodową w społeczności lokalnej. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie jest Dziennym Ośrodkiem Wsparcia, 

prowadzi usługi opiekuńcze oraz wszechstronne wsparcie dla osób dorosłych z zaburzeniami 

psychicznymi typ AC i B. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie 

korzystają osoby z następujących gmin: 

 gmina Bychawa – 41 osób 

 gmina Strzyżewice – 15 osób 

 gmina Zakrzew – 4 osoby 

 gmina Jabłonna – 5 osób 

 gmina Wysokie – 2 osoby 

 gmina Krzczonów – 1 osoba. 
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Łącznie na koniec 2019 r. wydanych zostało 68 decyzji kierujących (w tym 14 osób 

z niepełnosprawnością sprzężoną), w tym kobiet – 27 , mężczyzn – 41, w wieku 22-75 lat. 

Działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie ukierunkowane są na: 

 wszechstronne wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, 

 aktywizację społeczno-zawodową, 

 podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 

zapewnienie miejsca pobytu, gorącego, dietetycznego posiłku zgodnie ze wskazaniem 

lekarza, 

 wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, 

 zaspokajanie w miarę możliwości tych potrzeb, które wpływają w dużym stopniu na 

rozwój psychiczny: bezpieczeństwa, higienicznych, odżywiania, ruchu, odpoczynku, 

godności osobistej, kontaktu emocjonalnego, sensu życia, kulturalnych, 

 umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, indywidualnej, grupowej, grupach 

wsparcia, wspieranie grup samopomocowych w zakresie ochrony zdrowia 

psychicznego. 

Usługi terapeutyczne dla uczestników Środowiskowym Domu Samopomocy w Bychawie 

prowadzone są w dwóch budynkach tj. przy ul. Mikołaja Pileckiego 20 – dla 30 osób 

z chorobą psychiczną i przy ul. Mikołaja Pileckiego 12 – dla 30 osób z upośledzeniem 

umysłowym oraz niepełnosprawnością sprzężoną. 

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie mają zorganizowane zajęcia 

terapeutyczne w pracowniach: kulinarnej, plastycznej, rękodzielniczej, muzycznej, zajęcia 

świetlicowe, rehabilitację ruchową poprzez indywidualne i grupowe zajęcia ruchowe, zabiegi 

rehabilitacyjne, gry zespołowe, a także poradnictwo psychologiczne, wsparcie i pomoc 

pielęgniarską oraz pracę socjalną. Prowadzone są zajęcia terapeutyczne oraz realizowane 

projekty z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej. We współpracy z innymi jednostkami, 

fundacjami z terenu województwa lubelskiego odbyły się szkolenia – spotkania z doradcą 

zawodowym, kursy zawodowe z możliwością odbycia stażu (kucharz, pracownik 

gospodarczy). Łącznie z kursów skorzystało 25 uczestników. 

Na koniec 2019 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie zatrudniał 18 

pracowników, wykorzystując 16,00 etatów, w tym kadry merytorycznej 13 osób (11,00 

etatów). 

Oba budynki Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie , w których odbywają się 

zajęcia spełniają wymagane rozporządzeniem rady ministrów standardy. Uczestnicy są 

dowożeni i odwożeni busem 17 osobowym z zapewnieniem opiekuna. 

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Bychawie prowadzone są m.in. formy pracy 

z osobami z zaburzeniami psychicznymi tj. zajęcia w mini ogrodzie polisensorycznym oraz 

zajęcia indywidualne w Sali Doświadczania Świata. Raz na kwartał organizowane były 

spotkania integracyjne i edukacyjne dla rodzin uczestników. 
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Zespół terapeutyczny wraz z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Bychawie włączał się w organizację różnego rodzaju spotkań integracyjnych (np. 

sportowych, historycznych, literackich, kulinarnych itp. – zgodnie z przygotowanym 

kalendarzem imprez na dany rok). W 2019 r. zorganizowano Dni Godności Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Dni Zdrowia Psychicznego (maj, październik). Są 

to spotkania integracyjno-edukacyjne promujące zdrowie psychiczne oraz integrację tych 

osób w społeczności lokalnej. 

Organizowane są również grupy samopomocowe, które pomagają i wspierają uczestników 

w poprawie warunków mieszkaniowych, poprzez prace porządkowe, malowanie, 

zgromadzenie niezbędnego wyposażenia np. meble, czy też ich wymiana, sprzętu 

gospodarstwa domowego. W 2019 r. taką pomoc zorganizowaliśmy dla 2 uczestników. Nasza 

jednostka współpracowała i nadal współpracuje z wieloma instytucjami, placówkami 

oświatowymi, fundacjami i stowarzyszeniami na terenie powiatu lubelskiego oraz na terenie 

województwa lubelskiego. 

2.7 Przedsiębiorcy 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona jest 

w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Do dnia 

30.04.2018 r. prowadzona w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2 

lipca 2004 r., a od 01.05.2018 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo 

przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji Informacji 

o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. W Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości 

i Technologii w 2019 r. na terenie Gminy Bychawa było zarejestrowanych około 560 

podmiotów (przedsiębiorcy według głównego miejsca wykonywania działalności 

gospodarczej). 

Poniżej przestawiona została tabela dotycząca ilości wniosków składanych do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za pośrednictwem Urzędu Miejskiego 

w Bychawie w 2019 r. 

Tabela 14 Liczba oraz rodzaj składanych wniosków z zakresu Działalności gospodarczej 

Lp. Rodzaj wniosku 

Liczba wniosków złożonych w Urzędzie Miejskim 
w Bychawie 

2019 rok 2018 rok 2017 rok 

1. założenie działalności gospodarczej 68 71 72 

2. zmiana wpisu 187 215 166 

3. zmiana z zawieszeniem wykonywania 
działalności gospodarczej 

50 58 72 

4. zmiana ze wznowieniem wykonywania 
działalności gospodarczej 

27 29 36 

5. zmiana z zakończeniem wykonywania 
działalności gospodarczej 

2 7 6 

6. zakończenie działalności gospodarczej 48 38 30 

Razem 382 418 382 
Źródło: Urząd Miejski w Bychawie 
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Najczęściej podejmowana działalność w 2019 r. dotyczyła transportu, konserwacji naprawy 

pojazdów samochodowych oraz branży budowlanej. 

2.8 Ochrona środowiska 

Na terenie Gminy Bychawa obszary o najwyższych walorach przyrodniczych 

i krajobrazowych objęte zostały ochroną poprzez ustanowienie Czerniejowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, rezerwatu przyrody „Podzamcze” i 4 pomników przyrody. Obszary 

chronione zajmują 4 070 ha (18,2% powierzchni Gminy Bychawa). 

Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje swoim zasięgiem teren o bardzo 

urozmaiconej rzeźbie, znacznych powierzchniach dobrze zachowanych kompleksów leśnych, 

licznych źródłach i dolinach rzecznych, co decyduje o dużej atrakcyjności krajobrazowej. Jest 

to obszar z krajobrazem rolniczym, bardzo intensywnie wykorzystywany do celów rekreacji 

i wypoczynku. Powierzchnia OCK wynosi 19 510 ha, z czego 4 070 ha (21%) znajduje się 

w granicach Gminy Bychawa. 

Rezerwat przyrody „Podzamcze” jest rezerwatem fitocenotycznym, podtyp zbiorowiska 

nieleśne. W rezerwacie występują następujące typy ekosystemu: łąkowy, pastwiskowy, 

murawowy i zaroślowy. Rezerwat zajmuje powierzchnię 3,4 ha, jest położony w obrębie 

Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i w całości znajduje się w granicach 

miasta Bychawa. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie zbiorowisk roślinności 

kserotermicznej, występującej na eksponowanej skarpie. Rośliny, które można tu spotkać to: 

oman wąskolistny, ożyta, przetacznik pagórkowaty, turzyce oraz objęta ochroną wisienka 

karłowata. Na obszarze Gminy Bychawa cztery drzewa objęte zostały ochroną jako pomniki 

przyrody: lipa drobnolistna, jesion wyniosły, grusza domowa i dąb szypułkowy. 

2.8.1 Gospodarka odpadami 

Zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego 2022 Gmina 

Bychawa należy do Regionu Centralno-Zachodniego. 

Odpady z terenu gminy odbierane są w następujący sposób i z następującą częstotliwością: 

1. odpady nieselekcjonowane (odpady zmieszane): 

a) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej poza granicami administracyjnymi miasta 

Bychawa w okresie od maja do września dwa razy w miesiącu, zaś w okresie od 

stycznia do kwietnia i od października do grudnia raz w miesiącu, 

b) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w granicach administracyjnych miasta 

Bychawa raz na dwa tygodnie, 

c) w zabudowie wielorodzinnej dwa razy w tygodniu, 

2. odpady zebrane selektywnie: 

a) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w granicach i poza granicami 

administracyjnymi miasta Bychawa: 

 papier w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 

z tektury raz w miesiącu, 

 metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz 

opakowania wielomateriałowe raz w miesiącu, 
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 szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła raz na dwa 

tygodnie, 

b) w zabudowie wielorodzinnej: 

 papier w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 

z tektury raz w tygodniu, 

 metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz 

opakowania wielomateriałowe raz w tygodniu, 

 szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła raz na dwa 

tygodnie, 

c) popiół w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w granicach administracyjnych 

miasta Bychawa odbierany był w okresie stycznia do kwietnia i od listopada do 

grudnia raz w miesiącu, 

d) odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych (ogrodów, parków) w zabudowie 

zagrodowej i jednorodzinnej w granicach administracyjnych miasta Bychawa 

odbierane były w okresie od maja do października raz w miesiącu, 

e) odpady kuchenne ulegające biodegradacji wyłączając odpady pochodzenia 

zwierzęcego tj. kości, resztki mięsa, odchodów zwierzęcych odbierane były: 

 w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w granicach administracyjnych miasta 

Bychawa raz na dwa tygodnie, 

 w zabudowie wielorodzinnej w granicach administracyjnych miasta Bychawa raz na 

tydzień, 

 w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej poza granicami administracyjnym miasta 

Bychawa w okresie od stycznia do kwietnia raz w miesiącu, od maja do września dwa 

razy w miesiącu, zaś w okresie od października do grudnia raz w miesiącu, 

f) odpady wielkogabarytowe dwa razy do roku, 

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dwa razy w roku, 

h) odpady budowlane i rozbiórkowe dwa razy w roku. 

Gmina odbiera odpady tylko z terenów zamieszkałych, nieruchomości na których nie 

zamieszkują mieszkańcy nie są objęte systemem zbiórki odpadów komunalnych. 

Sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami: 

 8 zł za osobę – odpady selektywne (do 28.02.2019 r.), 

14 zł za osobę – odpady selektywne (od 01.03.2019 r.), 

 14 zł za osobę – odpady zmieszane (do 28.02.2019 r.), 

28 zł za osobę – odpady zmieszane (od 01.03.2019 r.), 

56 zł za osobę – brak segregacji (od 01.12.2019 r.). 

Tabela 15 Liczba złożonych deklaracji w latach 2017-2019 

Ilość złożonych deklaracji: 2017 2018 2019 

na selektywną zbiórkę 2 594 2 596 2 656 

na zbiórkę odpadów 
zmieszanych 

72 64 3 

razem 2 666 2 660 2 659 
Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 
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Tabela 16 Ilość mieszkańców wynikająca ze złożonych deklaracji ogólnie w latach 2017-2019 

 2017 2018 2019 

tereny miejskie 4 154 4 124 3 978 

tereny wiejskie 6 033 6 001 5 886 

Razem 10 187 10 125 9 864 
Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Na podstawie przedstawionej tabeli widać, że na przestrzeni ostatnich 3 lat liczba 

mieszkańców wynikająca ze złożonych deklaracji maleje. W 2019 r. w porównaniu do roku 

poprzedniego liczba mieszkańców spadła o 261 osób. 

Tabela 17 Liczba mieszkańców objętych systemem zbiórki odpadów komunalnych w latach 2018-2019 

Liczba mieszkańców 
deklarująca następujące 
systemy zbiórki 

2018 2019 

tereny 
miejskie 

tereny wiejskie tereny 
miejskie 

tereny 
wiejskie 

selektywną zbiórkę odpadów 4 029 5 970 3 976 5 881 

nieselektywną zbiórkę 
odpadów 

95 31 2 5 

razem  4 124 6 001 3 978 5 886 
Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Wykres 4 Liczba mieszkańców deklarujących poszczególne systemy zbiórki odpadów 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Antoniego 

Budnego 6a prowadzi Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie. ul. 

Macieja Rataja 6, 23-100 Bychawa. 

Odbiorem odpadów komunalnych zajmowała się firma EKOLAND Sp. z o. o., ul. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik. Zbierane odpady trafiały do Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach. Zarówno podmiot odbierający 

odpady, jak i też odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od 

mieszkańców Gminy Bychawa, zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego. 
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Tabela 18 Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2017-2019 

 2017 2018 2019 

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

1 075 491,85 1 076 219,30 1 661 530,71 

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

984 539,94 973 683,99 1 530 718,86 

Zaległości w opłacie śmieciowej na koniec 
roku: 

93 877,28 106 132,59 138 863,15 

Nadpłaty z tytułu opłaty za odpady komunalne 2 925,37 3 597,28 8 051,30 

Poniesione wydatki 1 124 452,43 1 433 670,76 1 634 628,44 

Różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, 
a wpływami z tytułu gospodarowania 
odpadami komunalnymi pokrywana z budżetu 
gminy 

90 951,91 459 986,77 103 909,58 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Tabela 19 Koszty funkcjonowanie działu gospodarki odpadami komunalnymi (według wykonania 

budżetu) 

 2017 2018 2019 

Koszty administracyjne (wynagrodzenia, szkolenia, 
sprzęt i programy komputerowe, usługi pocztowe 
itp.) 

44 093,55  47 822,97 51 423,15 

Koszty odbioru odpadów komunalnych 472 870,80 709 856,80 785 408,14 

Koszty zagospodarowania odpadów 475 241,98 515 198,31 602 573,02 

Koszty PSZOK 129 700,00 158 166,63 191 333,41 

Pozostałe (analiza gospodarki odpadami, czynsz za 
pojemniki, wydruk ulotek informacyjnych, 
uprzątnięcie dzikich wysypisk) 

2 546,10 2 626,05 3 890,72 

Razem: 1 240 452,43 1 433 670,76 1 634 628,44 
Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Wykres 5 Struktura wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2019 r. 

 

Ilości odpadów komunalnych zostały ustalone według sprawozdań podmiotów odbierających 

odpady komunalne oraz według rocznego sprawozdania Burmistrza Bychawy z realizacji 

zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r. 

koszty 
administracyjne 

3% 

koszty odbioru 
odpadów 

48% 

koszty 
zagospodarowania 

odpadów 
37% 

koszty PSZOK 
12% 

pozostałe 
0% 



33  Raport o stanie Gminy Bychawa podsumowujący 2019 rok 

 

Tabela 20 Ilości odpadów komunalnych odebranych z obszaru Gminy Bychawa 

Kod odpadu Rodzaj Odpadu Masa [Mg] 

  
2018 2019 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady zmieszane 
komunalne 

1 612,620 1 652,72 

ex20 01 99* Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 2,180 2,60 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 70,34 80,6 

ex20 01 99 
(popiół) 

Popiół 64,600 71,18 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 160,800 155,48 

15 01 07 Opakowania ze szkła 94,912 117,92 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 40,980 53,70 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 64,24 56,24 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 70,680 63,50 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne 
niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

0,640 2,220 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne 
niż wymienione w 17 01 06 

61,360 0,94 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

8,080 9,16 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 0,00 2,76 

 SUMA 2251,652 2269,020 

Wykres 6 Ilość odpadów komunalnych odebranych z Gminy Bychawa w latach 2018-2019 

 

W 2019 r. w stosunku do 2018 r. wzrosła ilość odpadów pochodzących ze zbiórki zmieszanej 

oraz selektywnej oraz odpadów pochodzących z budowy i remontów, zmniejszyła się 

natomiast ilość odpadów zmieszanych z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadów ulegających 

biodegradacji. 
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Tabela 21 Struktura odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców Gminy Bychawa w latach 2018-

2019 

Ilość odebranych poszczególnych 
odpadów [Mg] 

2018 2019 

tereny 
miejskie 

tereny 
wiejskie 

tereny 
miejskie 

tereny 
wiejskie 

Odpady niesegregowane  829,20 531,88 795,368 559,80 

Odpady segregowane (Ex 200199)* 
w tym: 

159,30 137,32 257,14 141,80 

szkło 40,24 54,60 56,22 61,70 

papier 30,880 10,10 39,62 14,08 

metale i plastik 88,180 72,62 90,12 66,02 

popiół 64,600 0 71,18 0 
Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Wykres 7 Udział poszczególnych frakcji odpadów (w tonach) odebranych z terenów wiejskich i miejskich 

w latach 2018-2019 

 

W Gminie Bychawa, przy ul. Antoniego Budnego został zorganizowany PSZOK – Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W zamian za uiszczoną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy do punktu 

selektywnej zbiórki mogą dostarczyć: 

 odpady komunalne ulegające biodegradacji, 

 odpady zielone, 

 przeterminowane leki, 

 chemikalia, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pod warunkiem, że sprzęt jest kompletny), 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe (pod warunkiem dostarczenia czystego gruzu), 

 zużyte opony samochodów osobowych, 

 popiół. 
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Tabela 22 Ilość odpadów (wg sprawozdania rocznego) dostarczonych do PSZOK 

Kod 
odpadu 

Rodzaj Odpadu 
Masa [Mg] 

2018 2019 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 5,180 58,080 

ex21 01 
99 

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 
(popiół z gospodarstw domowych) 

52,320 40,300 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 15,320 8,880 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

4,040 7,480 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

25,800 60,000 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

15,030 10,525 

16 01 03 Zużyte opony 17,200 15,000 

17 04 05 Złom stalowy 0,000 3,278 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,000 2,600 

SUMA 134,89 206,143 
Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

2.8.2 Edukacja ekologiczna 

Na realizację działań mających na celu wzrost świadomości ekologicznej u mieszkańców 

podjęto działania w postaci druku ulotek informacyjnych w ilości 4000 sztuk za 1190,00 zł. 

Ulotki dotyczyły niskiej emisji oraz prawidłowej segregacji i rozdysponowane zostały wśród 

mieszkańców gminy wraz z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. 

We wrześniu 2019 r. przeprowadzono akcję „Oddaj makulaturę, a dostaniesz drzewko”. 

Zebrano 2,7 ton makulatury, w zamian rozdano 524 drzewek. 

W 2019 r. usunięto również dzikie wysypisko w miejscowości Bychawka Druga. Koszt 

przedsięwzięcia tj. uprzątniecie wraz z transportem: 450,00 zł, utylizacja 0,78 ton (koszt x 

259,20 zł): 202,176 zł. 

2.8.3 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
gminy Bychawa na lata 2011-2032 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych realizowane jest w ramach 

projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa 

lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego. Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2017 r. – 31 grudnia 2019 r. 

Termin składania wniosków wyznacza Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. 

W ramach projektu z terenu Gminy Bychawa w 2019 r. usunięto 283,52 ton wyrobów 

azbestowych. 
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2.9 Bezpieczeństwo publiczne – Ochotnicze Straże Pożarne 

Na terenie Gminy Bychawa funkcjonuje 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych są to 

Stara Wieś Druga, Stara Wieś Trzecia, Gałęzów, Zaraszów-Kolonia, Gałęzów-Kolonia 

Druga, Olszowiec, Bychawka Druga, Bychawka Pierwsza, Zaraszów, Wola Gałęzowska, 

Gałęzów-Kolonia Pierwsza, Kowersk, Kosarzew Dolny-Kolonia, Zdrapy, Wola Duża. 

Jednostki zrzeszają blisko 350 członków w tym 30 kobiet. 

Jedenaście z nich są jednostkami typu S, posiadającymi samochody pożarnicze (łącznie 20 

pojazdów), natomiast pozostałe są to jednostki typu M posiadającymi tylko motopompy. 

Zaplecze techniczne stanowi 15 strażnic z pomieszczeniami garażowymi. W dwóch 

budynkach: OSP Bychawka Druga i OSP Bychawka Pierwsza znajduje się ogrzewanie 

gazowe, pozostałe ogrzewane są elektrycznie. 

Wszystkie jednostki wpisane są do Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast do Krajowego 

Systemu Ratowniczo Gaśniczego wpisana jest jedna jednostka OSP Stara Wieś Druga. 

W 2019 r. na terenie naszej gminy miało miejsce ogółem 129 zdarzeń, z czego 50 to pożary, 

75 to miejscowe zagrożenia (wypadki drogowe, pompowania wody z zalanych budynków, 

usuwanie powalonych drzew) i 4 alarmy fałszywe. W zdarzeniach tych oprócz Jednostki 

Ratowniczo-Gaśniczej w Bychawie udział brały także jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy Bychawa. 

Utrzymanie gotowości bojowej jednostek, zapewnienie bezpieczeństwa uczestniczących 

w akcjach ratowniczo-gaśniczych strażaków ochotników oraz ochrona przeciwpożarowa 

mieszkańców to zadanie własne gminy. Na działalność tą z budżetu gminy wydatkowano 

kwotę w wysokości 200 817,66 zł. Wydatki bieżące dotyczyły: 

 dotacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup umundurowania 

i wyposażenia: 28 276,23 zł, 

 wynagrodzeń konserwatorów sprzętu p.poż i specjalisty wykonującego w ramach 

umowy zlecenia niektóre zadania z zakresu ochrony p.poż. wraz z pochodnymi: 

38 993,52 zł, 

 wypłaty ekwiwalentu za udział strażaków ochotników w akcjach: 2 625,00 zł, 

 zakup paliwa, materiałów remontowych i części zamiennych: 53 125,54 zł, 

 usługi remontowe sprzętu: 10 005,20 zł, 

 zakup energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody: 38 964,16 zł, 

 badania lekarskie strażaków ochotników: 4 347,00 zł, 

 ubezpieczenie pojazdów oraz strażaków ochotników 14 118,00 zł, 

 kosztorysy na remont strażnic, badania techniczne pojazdów: 10 363,01 zł. 

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 r. uzyskano pomoc finansową 

w wysokości: 10 000 zł z Powiatu Lubelskiego na modernizację garażu dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Bychawce Pierwszej. Całkowity koszt wykonania robót remontowo-

modernizacyjnych wynosił: 54 981,00 zł. 

Jednostki z terenu naszej gminy posiadają bogatą tradycję, niektóre z nich istnieją już ponad 

100 lat. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej są organizacjami na terenie swoich 

miejscowości, które w dużym stopniu włączają się w życie kulturalne mieszkańców oraz 

dbają o poprawę ich bezpieczeństwa. Zawsze służą pomocą przy organizowanych imprezach 
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typu Ogólnopolski Festiwal „W Krainie Pierogów”, Festiwal Produktów Regionalnych 

i Tradycyjnych „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”, dożynki gminne, dożynki 

powiatowe, jak również biorą czynny udział przy organizowanych zbiórkach żywności, 

akcjach charytatywnych i wielu innych przedsięwzięciach. 

2.10 Sprawy administracyjne 

2.10.1 Zatrudnienie 

W Urzędzie Miejskim w Bychawie na dzień 1 stycznia 2019 r. zatrudnionych było 65 osób tj. 

62,63 etatu, w tym 40 osób na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych urzędniczych, 

natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudnionych było 62 osoby tj. 60,5 etatu, w tym 41 

osób na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych urzędniczych. 

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Bychawie w 2019 r. wynosiło 60,88 etatu, 

w tym na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych urzędniczych 40,33 etatu. 

Ruch kadrowy spowodowany był: 

 upływem terminu, na jaki były zawarte umowy, 

 zawarciem umowy na zastępstwo. 

2.10.2 Badanie satysfakcji klientów 

W dniach od 1 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zgodnie z Zarządzeniem 

nr 25/OW/2019 Burmistrza Bychawy z dnia 22 lutego 2019 roku przeprowadzono wśród 

klientów Urzędu Miejskiego w Bychawie badanie ankietowe, którego celem było poznanie 

opinii o pracy samorządu oraz jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Bychawie. 

Ankieta była anonimowa. Formularz ankiety został przygotowany w formie papierowej 

i elektronicznej. Dostęp do formularzy ankietowych w formie papierowej zapewnili i ankiety 

wręczali pracownicy Urzędu w Punkcie Obsługi Interesanta, w sekretariacie burmistrza, 

Urzędzie Stanu Cywilnego, w Wydziale Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych na 

stanowiskach – ds. działalności gospodarczej, ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności, 

ds. stypendiów szkolnych, w redakcji „Głosu Ziemi Bychawskiej”; w Wydziale Finansowym 

na stanowiskach – ds. wymiaru podatków, ds. opłaty śmieciowej, ds. akcyzy oraz w Wydziale 

Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej na stanowiskach – ds. ochrony przyrody, ds. 

zagospodarowania przestrzennego, ds. gospodarki nieruchomościami i ds. zimowego 

utrzymania dróg gminnych. Wypełnione przez interesantów ankiety papierowe wrzucane były 

do urn znajdujących się w Punkcie Obsługi Interesanta oraz na korytarzach każdego z pięter 

Urzędu Miejskiego w Bychawie. Ankieta w formie elektronicznej została zamieszczona 

w postaci interaktywnego formularza na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bychawa – 

www.bychawa.pl. 

Wyniki badań opublikowane zostały poniżej – składa się na nie porównanie 2018 i 2019 roku. 

W badaniu satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Bychawie wzięło udział: 

 w 2018 roku – 182 osoby 

 w 2019 roku – 102 osoby. 
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Poniżej została zamieszczona treść ankiety. Pod każdym z pytań znajduje się tabela, która 

ukazuje porównanie odpowiedzi udzielanych w 2018 i 2019 roku. 

1. Proszę o wskazanie miejsca gdzie załatwiał/a Pani/Pan sprawę? 

 Liczba udzielonych 
odpowiedzi – 2019 r. 

Punkt Obsługi Interesanta 26 

Sekretariat burmistrza 4 

Urząd Stanu Cywilnego 9 

Stanowisko do spraw działalności gospodarczej 3 

Stanowisko do spraw dowodów osobistych i ewidencji ludności 15 

Stanowisko do spraw stypendiów szkolnych 6 

Redakcja „Głosu Ziemi Bychawskiej” 9 

Stanowisko do spraw wymiaru podatków 2 

Stanowisko do spraw opłaty śmieciowej 8 

Stanowisko do spraw akcyzy 3 

Stanowisko do spraw ochrony przyrody 0 

Stanowisko do spraw zagospodarowania przestrzennego 12 

Stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami 3 

Stanowisko do spraw zimowego utrzymania dróg gminnych 1 

Inne: 1 

2. W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/zadowolony z obsługi przez pracowników 

Urzędu Miejskiego w Bychawie (uprzejmość i kultura osobista)? 

Liczba udzielonych odpowiedzi 2018 2019 

Bardzo zadowolony 124 68% 80 78% 

Zadowolony 36 20% 18 18% 

Niezadowolony  13 7% 2 2% 

Bardzo niezadowolony 9 5% 2 2% 

 

3. W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/zadowolony z terminowości i sposobu 

załatwienia sprawy przez pracowników Urzędu Miejskiego w Bychawie? 

Liczba udzielonych odpowiedzi 2018 2019 

Bardzo zadowolony 110 60% 70 69% 

Zadowolony 51 28% 27 26% 

Niezadowolony 11 6% 2 2% 

Bardzo niezadowolony 10 6% 3 3% 

 

4. Jak ocenia Pani/Pan dostęp do informacji w Urzędzie Miejskim w Bychawie, 

formularzy i ich czytelność? 

Liczba udzielonych odpowiedzi 2018 2019 

Bardzo zadowolony  88 48% 68 67% 

Zadowolony  70 39% 26 25% 

Niezadowolony 19 10% 6 6% 

Bardzo niezadowolony 5 3% 2 2% 
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5. Jak ocenia Pani/Pan warunki lokalowe Urzędu (stoliki, miejsca siedzące)? 

Liczba udzielonych odpowiedzi 2018 2019 

Bardzo zadowolony 61 34% 41 40% 

Zadowolony 70 38% 47 46% 

Niezadowolony 35 19% 9 9% 

Bardzo niezadowolony 16 9% 5 5% 

 

6. Jak Pani/Pan ocenia stan czystości ładu, porządku i zieleni na terenie miasta i gminy? 

Liczba udzielonych odpowiedzi 2018 2019 

Bardzo zadowolony 59 33% 38 37% 

Zadowolony 84 46% 53 52% 

Niezadowolony 24 13% 8 8% 

Bardzo niezadowolony 15 8% 3 3% 

 

7. Jak ocenia Pani/Pan ilość i jakość inwestycji na terenie miasta i gminy? 

Liczba udzielonych odpowiedzi 2018 2019 

Bardzo zadowolony 36 20% 27 26% 

Zadowolony 97 53% 49 48% 

Niezadowolony 34 19% 24 24% 

Bardzo niezadowolony 15 8% 2 2% 

 

8. Jak ocenia Pani/Pan stan dróg i chodników na terenie miasta i gminy? 

Liczba udzielonych odpowiedzi 2018 2019 

Bardzo zadowolony 25 14% 18 18% 

Zadowolony 68 37% 52 51% 

Niezadowolony 67 37% 29 28% 

Bardzo niezadowolony 22 12% 3 3% 

 

9. W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/zadowolony z ilości i jakości imprez 

kulturalnych i sportowych? 

Liczba udzielonych odpowiedzi 2018 2019 

Bardzo zadowolony 45 25% 27 26% 

Zadowolony 109 60% 56 55% 

Niezadowolony 20 11% 14 14% 

Bardzo niezadowolony 8 4% 5 5% 

 

Wyniki porównania i wnioski: 

Porównując dane z 2018 i 2019 r. możemy stwierdzić, że ilość bardzo zadowolonych 

klientów Urzędu Miejskiego w Bychawie wzrosła o 7% (2018 r. – 38%; 2019 r. – 45%), 

zadowolonych – utrzymała się na tym samym poziomie (2018 r. – 40%; 2019 r. – 40%), 

niezadowolonych – spadła o 3% (2018 r. – 15%; 2019 r. – 12%), natomiast bardzo 

niezadowolonych – spadła o 4% (2018 r. – 7%; 2019 r. – 3%). 
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2.10.3  Informacja z rejestru skarg i wniosków 

W 2019 r. wpłynęła 1 skarga na działalność organu wykonawczego gminy w sprawie sposobu 

zawierania umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego. Rada Miejska w Bychawie 

rozpatrzyła skargę i uznała ją za bezzasadną. Odpowiedzi udzielono skarżącemu zgodnie 

z terminami przewidzianymi w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego. 

2.10.4  Analiza wydawanych decyzji 

Liczba wydanych decyzji administracyjnych w 2019 r. wyniosła 9 267 tj. o 362 decyzji 

więcej niż w 2018 r. Od decyzji wniesiono 3 odwołania, 1 decyzja zostały uchylona przez 

organ II instancji. Wskaźnik procentowy decyzji uchylonych w stosunku do decyzji 

wydanych to 0,001. W 2019 r. wydano 395 postanowień, tj. o 152 postanowień mniej niż 

w 2018 r. złożono 1 zażalenie na postanowienie, które zostało utrzymane w mocy przez organ 

wyższego stopnia. 

2.10.5 Ingerencja organów nadzoru w działalność uchwałodawczą Rady Miejskiej 
w Bychawie 

W 2019 r. – organ nadzoru ingerował w treści uchwał pięciokrotnie stwierdzając nieważność 

części zapisów. 

2.10.6 Kontrole zewnętrzne 

W 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bychawie przeprowadzono 5 kontroli zewnętrznych. 

Tabela 23 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bychawie 

Lp. Podmiot kontrolujący: Przedmiot kontroli Zalecenia 
pokontrolne  

1. Lubelski Urząd Wojewódzki 
w Lublinie Wydział 
Środowiska i Rolnictwa 

Realizacja zadań własnych Gminy 
Bychawa przy udziale dotacji finansowej 
z rezerwy celowej budżetu państwa 
przyznanej Gminie w 2018 r. 

Brak 

2. Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Nauki, Oświaty 
i Dziedzictwa Narodowego 

Zmiany w systemie oświaty Brak 

3. Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego  

Kontrola trwałości projektu: Budowa 
kanalizacji sanitarnej w „Rejonie 
Podzamcze” w Bychawie 

brak 

4.  Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska 
w Lublinie 

Utrzymanie czystości i porządku 
w gminie; prowadzenie Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych 

Wydano zalecenia, 
które są w trakcie 
realizacji 

5. Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego 

Kontrola obiektu budowlanego: zbiornik 
wodny „Podzamcze” 

W trakcie realizacji 

2.10.7 ISO 

W 2019 r. odbył się drugi audyt w nadzorze zgodnie z normą ISO 9001:2015. Urząd Miejski 

w Bychawie otrzymał certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań tej normy. 
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W 2019 r. prowadzony był audyt wewnętrzny zgodnie z ustawą o finansach publicznych jako 

usługa zewnętrzna. Zadanie audytowe obejmowało usługi administracyjne oraz obsługę 

mieszkańców. 

2.10.8  Spory sądowe 

W 2019 r. prowadzone były następujące sprawy sądowe: 

 sprawa z powództwa T. Karasia przeciwko Gminie Bychawa o zwrot potrąconej 

z wynagrodzenia T. Karasia kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy (sygn. akt: VIII 

GC 1035/17), wartość przedmiotu sprawy wynosiła: czterdzieści dwa tysiące osiemset 

dwadzieścia dziewięć złotych, sprawa została rozstrzygnięta w części na korzyść powoda 

i w części na korzyść pozwanego, tj. na rzecz powoda została zasądzona kwota trzydzieści 

tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści groszy z ustawowymi 

odsetkami oraz kwota trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt 

siedem groszy z tytułu zwrotu kosztów procesu, zaś w zakresie kwoty dwanaście tysięcy 

sześćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy powództwo zostało 

prawomocnie oddalone przeciwko Gminie Bychawa; obecnie przedmiotowy wyrok jest 

prawomocny, 

 sprawa z powództwa T. Karasia przeciwko Gminie Bychawa m. in. o zwrot potrąconej 

z wynagrodzenia T. Karasia kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania umowy 

przez T. Karasia stwierdzonego przez inspektorów nadzoru (sygn. akt: IX GC 133/15), 

wartość przedmiotu sprawy wynosi: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset 

osiemdziesiąt dziewięć złotych, do dnia dzisiejszego sprawa nie została rozpoznana nawet 

nieprawomocnie, 

 sprawa z powództwa T. Karasia przeciwko Gminie Bychawa o zwrot potrąconych 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kosztów usunięcia wadliwego wykonania 

umowy przez T. Karasia (sygn. akt: VIII GC 2466/18), wartość przedmiotu sprawy 

wynosi: pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy, do 

dnia dzisiejszego sprawa nie została rozpoznana nawet nieprawomocnie, 

 sprawa z powództwa W. Rak przeciwko Gminie Bychawa m. in. o zapłatę wyższej dotacji 

z tytułu prowadzenia niepublicznego przedszkola (sygn. akt: i C 1194/18, poprzednia 

sygnatura VIII GC 2680/18), wartość przedmiotu sprawy wynosi: trzysta jedenaście 

tysięcy dwadzieścia siedem złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy, do dnia dzisiejszego 

sprawa nie została rozpoznana nawet nieprawomocnie. 

Oprócz powyższych spraw były sprawy dotyczące bieżącej realizacji dochodów Gminy 

Bychawa, takie jak sprawy o zapłatę należności, sprawy dotyczące ustalenia spadkobierców 

i sprawy egzekucyjne. 
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3. Realizacja uchwał Rady Miejskiej 

w Bychawie 

3.1 Realizacja uchwał mających wpływ na politykę 
społeczno-gospodarczą gminy 

 Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 stycznia 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina ma obowiązek pokrywać koszty odbierania, 

transportu, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi 

administracyjnej oraz edukacji ekologicznej. Wydatki planowane wynikające z zawartych 

umów na rok 2019 wyniosły 1 614 464 zł. Na wydatki te składają się wyższe kwoty 

zagospodarowania odpadów w RIPOK-u w Bełżycach w stosunku do roku 2018, 

podwyższone koszty transportu odpadów oraz wyższe koszty utrzymania PSZOK-u 

w Bychawie. Szacowane wpływy na podstawie stawek obowiązujących przed podjęciem 

uchwały wynosiły niespełna 1 mln zł. Uchwała zakłada zmniejszenie wpływu środków 

dopłacanych z budżetu gminy do kosztów funkcjonowania systemu. Wprowadzono stawkę 

14 zł od jednego mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny 

i 28 zł od jednego mieszkańca w przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób nieselektywny. 

 Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 stycznia 2019 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego 

przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 

oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Podstawą podjęcia uchwały jest wejście w życie nowego wieloletniego programu „Posiłek 

w domu i w szkole”. Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy 

społecznej określa Rozporządzenie Rady Ministrów, które określa kwotowo jaki dochód nie 

może być przekroczony aby osoba mogła skorzystać z pomocy społecznej – jest to kwota 

701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł na osobę w rodzinie. Wieloletni 

program daje możliwość przy zgodzie Rady i podjęciu stosownej uchwały podwyższenia tego 

kryterium do 150% w tym względzie żeby można było udzielić pomocy finansowej w formie 

zasiłków np. celowych na zakup żywności, czy w formie obiadów nieodpłatnych dla dzieci 

w szkole, czy pomocy na zakup żywności dla osób gdzie kryterium jest przekroczone. Dzięki 

podjętej uchwale możliwe jest udzielenie ww. pomocy szerszemu gronu odbiorców. 

 Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 stycznia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów 

stanowiących własność Gminy Bychawa 



43  Raport o stanie Gminy Bychawa podsumowujący 2019 rok 

 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących 

własność Gminy Bychawa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym. 

Warunkiem udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu 

jest złożenie przez osoby w/w pisemnego wniosku o udzielenie bonifikaty wraz 

z oświadczeniem o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej oraz brak zaległości z tytułu 

opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wobec Gminy Bychawa związanych 

z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia. Zgodnie z w/w uchwałą w roku 2019, 

czyli w roku, w którym nastąpiło przekształcenie udzielano 60% bonifikaty od opłaty 

jednorazowej. W 2019 r. wpłynęło 108 oświadczeń o zamiarze wniesienia opłaty 

jednorazowej – z jednorazowych opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania 

gruntu w prawo własności – wpłynęło 31 455,72 zł. 

 Uchwała nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2019 roku (Wydział Prawny, Nadzoru 

i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda 

Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.255.2019 z dnia 6 maja 2019 r. 

stwierdził nieważność w części w/w uchwały) 

Rada gminy określa corocznie w drodze uchwały do dnia 31 marca program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Przedmiotowy projekt 

programu został przekazany do uzgodnienia z Powiatowym Lekarzem Weterynarii 

w Lublinie, Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami w Lublinie oraz innymi organizacjami 

społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt, a także z zarządcami i dzierżawcami obwodów łowieckich działających na 

obszarze gminy. 

Obowiązek zapewnienia właściwej opieki i ochrony nad zwierzętami bezdomnymi wynika 

z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 122). Jest to zadanie własne gminy. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi swoim zakresem obejmuje realizację takich 

zadań jak: 

 zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

 opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

 odławianie bezdomnych zwierząt; 

 obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

 poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

 usypianie ślepych miotów; 

 wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 

Realizacja części zadań została powierzona podmiotowi prowadzącemu schronisko w ramach 

umowy ze schroniskiem. 
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Tabela 24 Liczba odłowionych bezpańskich psów z terenu Gminy Bychawa 

 Liczba odłowionych psów 

2018 23 

2019 34 
Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Ze sprawozdań przekazywanych przez schroniska Gminie Bychawa wynika, że w 2019 r. 30 

odłowionych psów zostało adoptowanych. 

 Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości 

Bychawka Druga-Kolonia, gmina Bychawa 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej 

własność Gminy Bychawa, położonej w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka nr 12/7 o powierzchni 0,55 ha. Działka została sprzedana 

za kwotę 129 660,00 zł – zwoln. z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy 

o podatku od towarów i usług. 

 Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej 

w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia, gmina Bychawa 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej 

własność Gminy Bychawa, położonej w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka nr 11/2 o powierzchni 0,39 ha. Działka została sprzedana 

za kwotę 82 743,00 zł plus 23% podatku VAT. 

 Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej 

w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia, gmina Bychawa 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej 

własność Gminy Bychawa, położonej w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka nr 12/9 o powierzchni 0,64 ha. Działka została sprzedana 

za kwotę 126 310,00 zł plus 23% podatku VAT. 

 Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy tymi samymi stronami – po 

umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat – umów najmu dotyczących tej samej 

nieruchomości tj. części nieruchomości stanowiącej część działki nr 862/2 o pow. 420 m
2
 

(powierzchnia łączna z 14 wniosków) położonej przy ul. Batalionów Chłopskich w Bychawie 

na okres do 3 lat. Czynsz roczny w wysokości 200,00 zł plus podatek VAT. 

 Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Bychawa (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-

II.4131.252.2019 z dnia 6 maja 2019 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały) 
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Przed podjęciem uchwały na terenie gminy Bychawa obowiązywał „Regulamin dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bychawa” przyjęty uchwałą Rady Miejskiej 

w Bychawie z dnia 29 października 2015 r. Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stworzyła konieczność aktualizacji treści tego 

regulaminu. W związku z powyższym Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne 

przygotowało projekt regulaminu 23 maja 2018 r. Regulamin był przedkładany na sesji 

12 lipca 2018 r. Wtedy Rada Miejska podjęła uchwałę o przyjęciu projektu regulaminu. 

Następnie uchwała ta została przekazana do uzgodnienia do Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Lublinie. W dniu 

14 grudnia 2018 r. uzyskaliśmy postanowienie od tej instytucji wraz z opinią. Uwagi zawarte 

w tym postanowieniu zostały uwzględnione w podjętej uchwale. 

 Uchwała nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

Uchwała to realizacja obowiązku ustawowego wniesionego zmianami do ustawy 

o samorządzie gminnym. Ustawodawca przyznał uprawnienia grupie mieszkańców (w naszej 

gminie w liczbie co najmniej 200) posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, 

żeby mogła wystąpić z projektem uchwały do Rady Miejskiej. Ustawodawca zapisał jakie 

obligatoryjne elementy muszą zostać zawarte: szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, 

zasady promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, formalne wymogi. Projekt 

uchwały podlega rozpatrzeniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej, jednak nie później niż 

w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia takiego projektu. z projektem takiej uchwały może 

wystąpić komitet inicjatywy uchwałodawczej dołączając odrębne oświadczenia mieszkańców. 

Tworzenie komitetu określa Rozdział 2. Za promocję odpowiada komitet inicjatywy 

uchwałodawczej- Rozdział 3. Formalne wymogi określa Rozdział 4.  

 Uchwała nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 marca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, 

terapeutów pedagogicznych 

Zgodnie z Kartą Nauczyciela organ prowadzący szkołę określa m. in. tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 

zawodowych, terapeutów pedagogicznych. Wymienione zagadnienia określa aktualnie 

uchwała nr 267 z 27 marca 2018 r. Natomiast ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniła 

brzmienie tego artykułu (42 ust. 7) dodając upoważnienie radzie gminy do ustalenia w trybie 

uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli przedszkoli i innych 

placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze 

(grupy mieszane). P. Burmistrz zaproponował ustalenie tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin na poziomie 23 godzin. Uchwała podlegała zaopiniowaniu przez związki 

zawodowe.  

 Uchwała nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 



46  Raport o stanie Gminy Bychawa podsumowujący 2019 rok 

 

W miesiącu marcu to Urzędu Miejskiego w Bychawie wpłynęło pismo informujące, iż firma 

zewnętrzna zamierza na terenie gminy Bychawa utworzyć klub dziecięcy. Zgodnie z ustawą 

z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat prowadzenie żłobka lub klubu 

dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wpis do rejestru 

podlega opłacie. Opłata stanowi dochód własny gminy. Wysokość opłaty ustala rada gminy 

w drodze uchwały. P. Burmistrz zaproponował opłatę w wysokości 500 zł, którą przyjęła 

Rada Miejska w Bychawie. Wysokość opłaty nie mogła być wyższa niż 1000 zł. 

 Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy tymi samymi stronami – po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat - umowy najmu dotyczącej tej samej 

nieruchomości tj. części nieruchomości stanowiącej część działki nr 862/2 o pow. 20 m
2
 

położonej przy ul. Batalionów Chłopskich w Bychawie na okres do 3 lat. Czynsz roczny 

w wysokości 200,00 zł plus podatek VAT. 

 Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy tymi samymi stronami – po 

umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat - umów najmu dotyczących tej samej 

nieruchomości tj. części nieruchomości stanowiącej część działki nr 1604/3 o pow. 120 m
2
 

(powierzchnia łączna z 3 wniosków) położonej przy ul. Kajetana Koźmiana w Bychawie na 

okres do 3 lat. Czynsz roczny w wysokości 200,00 zł plus podatek VAT. 

 Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy tymi samymi stronami – po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat - umowy najmu dotyczącej tej samej 

nieruchomości tj. części nieruchomości stanowiącej część działki nr 1603 o pow. 40 m
2
 

położonej przy ul. Kajetana Koźmiana w Bychawie na okres do 3 lat. Czynsz roczny 

w wysokości 220,00 zł plus podatek VAT. 

 Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Bychawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

mających siedzibę na obszarze Gminy Bychawa 

Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe, ustawą o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

podjęte dotychczas uchwały w zakresie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych tracą moc 

z dniem 31 sierpnia 2019 r. Uchwała ma na celu realizację przez Radę Miejską w Bychawie 

zapisów art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i stanowi ustalenie 

planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa oraz 

określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze 

Gminy Bychawa. Sieć szkół podstawowych w Gminie Bychawa nie zmienia się. Na prośbę 

rodziców dzieci zamieszkałych w miejscowości Skawinek zmianie ulegają granice obwodu 

Szkoły Podstawowej w Bychawie, polegające na włączeniu Skawinka do obwodu 

wymienionej szkoły. Gmina Bychawa prowadzi cztery ośmioletnie szkoły podstawowe, 
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w tym trzy z oddziałami przedszkolnymi. Szczegółowy plan sieci prowadzonych przez Gminę 

Bychawa szkół podstawowych w okresie od 1 września 2019 r. stanowi załącznik nr 1 do 

uchwały. Na terenie gminy funkcjonuje także Szkoła Podstawowa im. Księdza Dominika 

Maja w Zaraszowie - publiczna ośmioklasowa szkoła podstawowa prowadzona przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic. Zgodnie z prośbą rodziców dzieci 

zamieszkałych w miejscowości Skawinek granice obwodu dla tej szkoły od 1 września 2019 

ulegają zmianie. Zmiana polega na wyłączeniu z obwodu tejże szkoły miejscowości 

Skawinek. Przedmiotowa uchwała została przedstawiona do uzgodnienia organowi 

prowadzącemu szkołę - Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic. 

Określenie granic obwodu Szkoły Podstawowej im. Księdza Dominika Maja w Zaraszowie 

stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Zgodnie z art. 39 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe podjęcie 

przedmiotowej uchwały następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty. Na 

podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. uchwała 

została przesłana do zaopiniowania przez Związki Zawodowe. 

 Uchwała nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Bychawa (Wydział Prawny, Nadzoru 

i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda 

Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.436.2019 z dnia 27 września 

2019 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały) 

Budżet obywatelski wprowadzony został dla 2 osiedli w naszej gminie. Corocznie 

wyodrębnione będą środki na ten cel. Mieszkańcy osiedli decydować będą na co środki 

przeznaczyć. Procedura i harmonogram przeprowadzania budżetu obywatelskiego: zgłaszanie 

projektów – od 1 kwietnia do 31 maja, ocena zgłoszonych projektów – od 1 czerwca do 

30 czerwca, tryb odwoławczy od negatywnej oceny projektów – od 1 lipca do 7 lipca, 

ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do głosowania – do 31 lipca, głosowanie 

mieszkańców miasta Bychawa na projekty – od 1 do 30 września, ogłoszenie listy projektów 

wybranych do realizacji – do 15 października. W drodze uchwały muszą być opisane wymogi 

formalne zgłaszanych projektów, ocenę zgłoszonych projektów, tryb odwoławczy, zasady 

przeprowadzania głosowania na projekty, ustalania wyników i podawania ich do publicznej 

wiadomości. Zasady głosowania musza zapewniać równość i bezpośredniość głosowania. 

Uchwała spowoduje uruchomienie procedury konsultacji budżetu obywatelskiego w roku 

2020, a wybrane do realizacji zadania zostaną wprowadzone do projektu budżetu na rok 2021. 

Proponowana wysokość środków dla każdego osiedla to 100 000 zł.  

 Uchwała nr XI/77/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/151/2012 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 25 

października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bychawa oraz warunków i zasad 

korzystania z nich 

Uchwała z 2012 r. opisywała 4 przystanki na drogach gminnych. Przedstawione zostały nowe 

przystanki (łącznie 10 przystanków). o ostatecznej lokalizacji decyduje zarządca drogi, czyli 

Burmistrz Bychawy. 

 Uchwała Nr XII/87/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 25 września 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości 
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Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy tymi samymi stronami – po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat - umowy najmu dotyczącej tej samej 

nieruchomości tj. części nieruchomości stanowiącej część działki nr 175/4 o pow. 30 m
2
 

położonej przy ul. Podwale w Bychawie na okres do 3 lat. Czynsz miesięczny w wysokości 

220,00 zł plus podatek VAT. 

 Uchwała nr XII/89/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 25 września 2019 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bychawa 

Pomoc materialna jest udzielana na podstawie przepisów o systemie oświaty. Pomoc 

materialna ma charakter socjalny i może być udzielona w formie: stypendium szkolnego, 

które może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej 

z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak 

umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, 

a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Ww. pomoc może być 

udzielona również w formie zasiłku szkolnego, który może być przyznany uczniowi 

znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

Zgodnie z art. 90 f ustawy o systemie oświaty rada uchwala regulamin udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, w którym 

określa w szczególności: sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od 

sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90 

d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego 

w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy, tryb i sposób udzielania 

stypendium szkolnego; tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia 

losowego. Wprowadzono zmiany polegające na zmianie zapisów regulaminu dotyczących 

kwoty udzielania stypendium szkolnego. Zaproponowano aby miesięczna wysokość 

dochodów na osobę w rodzinie była rozpatrywana w dwóch przedziałach: od 0 – 50 % 

(wysokości dochodu) o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – 

miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynosiłaby 180 % (zasiłku rodzinnego) oraz 

powyżej 50 – 100 % (wysokości dochodu) miesięczna wysokość stypendium szkolnego 

wynosiłaby 160 % (zasiłku rodzinnego). We wcześniejszej uchwale były podane miesięczne 

wysokości dochodu na osobę w rodzinie kwotowo oraz miesięczna wysokość stypendium 

szkolnego kwotowo. W związku z tym, że delegacja Rady odnosi się do sposobu ustalania 

wysokości stypendium szkolnego zostało to zmienione, nie można podać kwoty lecz sposób 

w jaki zostanie ono określone. 

 Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 października 2019 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której 

zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej 

Został zmieniony formularz deklaracji. Pierwsza zmiana dotyczy braku możliwości wyboru 

stawki, gdyż została ustalona jedna stawka. Mieszkaniec już nie może zadeklarować czy 

segreguje odpady czy nie. Druga ze zmian dotyczy wprowadzenia klauzuli RODO. Załącznik 

nr 2 do uchwały dotyczy deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji 
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elektronicznej. Po zmianie deklaracji nie będzie obowiązku składania przez wszystkich 

nowych deklaracji. 

 Uchwała nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 października 2019 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Zmiana, która została wprowadzona w lipcu 2019 r. do ustawy o czystości i porządku 

w gminach dotyczy wyodrębnienia rachunku bankowego, specjalnego tylko do opłaty za 

odpady. Na wskazane konto gromadzone są wpłaty za śmieci oraz ponoszone są wydatki 

związane z funkcjonowaniem systemu. W gminie Bychawa owy rachunek został 

wyodrębniony.  

 Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 października 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Mocą ustawy z 19 lipca br. zostały wprowadzone zmiany do ustawy o czystości i porządku 

w gminach. Jedną ze zmian jest obowiązek, który nakłada na właścicieli nieruchomości 

konieczność zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów 

komunalnych. Właściciel nieruchomości w obecnym stanie prawnym nie może wybrać czy 

będzie segregował odpady. Dotychczas nie było takiego obowiązku i właściciel 

nieruchomości mógł dokonać wyboru w jaki sposób zbiera odpady komunalne powstałe na 

terenie jego nieruchomości. W związku z powyższym rada gminy ustala dwie stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwsza stawka jest stawką obligatoryjna 

i wynosi 14 zł/msc. Druga stawka podwyższona wynosi 56 zł/msc od jednego mieszkańca, 

jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny. Podwyższona stawka opłaty jest opłatą sankcyjną za nieprzestrzeganie 

obowiązków wynikających z ustawy. Jest nakładana przez organ sanacyjny w drodze decyzji 

po przeprowadzeniu skomplikowanego postępowania dowodowego i obowiązuje po 

uprawomocnieniu się decyzji. Nakłada się na radę gminy obowiązek określenia stawki opłaty 

podwyższonej, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie 

wyższej niż czterokrotna wysokość stawki opłaty. 

 Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 października 2019 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku 

rolnego na obszarze Gminy Bychawa na 2020 rok 

Uchwała dotyczy obniżenia średniej ceny skupu żyta. Cena ta na 2020 r. ogłoszona została 

w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. 

i wynosi 58,46 zł za 1 dt. Przyjęto obniżenie ogłoszonej przez Prezesa GUS ceny żyta do 

wysokości 38,00 zł/dt, czyli do wysokości obowiązującej na terenie Gminy Bychawa w roku 

2019. 

 Uchwała nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 października 2019 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek" położonego 

w Bychawie przy ul. Lubelskiej 
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Gmina Bychawa realizuje projekt pn. „Przebudowa istniejącego targowiska miejskiego 

w Bychawie przeznaczonego na promocję lokalnych produktów” współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na etapie 

opracowywania i składania wniosku aplikacyjnego przygotowany został projekt regulaminu 

targowiska miejskiego „Mój Rynek”. Projekt został opracowany w oparciu o wymogi 

projektowe. W związku z powyższym zachodzi potrzeba uchwalenia regulaminu targowiska 

miejskiego „Mój Rynek" położonego w Bychawie przy ul. Lubelskiej, który będzie jednym 

z załączników wymaganych przez Urząd Marszałkowski do wniosku o płatność. 

 Uchwała nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy tymi samymi stronami – po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat – umowy najmu dotyczącej tej samej 

nieruchomości tj. części nieruchomości stanowiącej część działki nr 1445/1 o pow. 1 m
2
 

położonej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bychawie na okres do 3 lat. Czynsz 

miesięczny w wysokości 50,00 zł plus podatek VAT. 

 Uchwała nr XIV/106/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2020 

Obowiązek uchwalania przez Radę Miejską w Bychawie programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wynika z ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedstawiony program stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. Program współpracy jest podstawowym dokumentem regulującym zasady 

współpracy i relacje samorządu Gminy Bychawa z trzecim sektorem. Wyznacza katalog 

działań, które będą w kolejnym roku realizowane przez Gminę wspólnie z organizacjami 

pozarządowymi. W dokumencie tym wskazane są zasady przekazywania środków 

finansowych do organizacji pozarządowych, cele oraz obszary współpracy niefinansowej. 

Projekt programu został poddany konsultacjom. W Programie została wskazana kwota na 

realizacje programu w wysokości 269 300 zł. Konsultacje przedmiotowego programu 

przeprowadzono w terminie od 8 listopada do 25 listopada 2019 r. Projekt programu został 

zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bychawie, w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu, na stronie internetowej: www.bychawa.pl oraz przekazany organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom wymienionych w art. 3 ust. 3. ustawy. W wyniku 

przeprowadzonych konsultacji uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

 Uchwała nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 23 grudnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy tymi samymi stronami – po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat - umowy najmu dotyczącej tej samej 

nieruchomości tj. części nieruchomości stanowiącej część działki nr 949/11 o pow. 8,75 m
2
 

położonej przy ul. Partyzantów w Bychawie na okres do 3 lat. Czynsz roczny w wysokości 

220,00 zł plus podatek VAT. 

 Uchwała nr XV/110/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 23 grudnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości 



51  Raport o stanie Gminy Bychawa podsumowujący 2019 rok 

 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy tymi samymi stronami – po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat - umowy najmu dotyczącej tej samej 

nieruchomości tj. części nieruchomości zabudowanej stanowiącej część działki nr 543/4 

o pow. 30 m
2
 położonej przy ul. Adama Mickiewicza w Bychawie na okres do 3 lat. Czynsz 

miesięczny w wysokości 50,00 zł plus podatek VAT. 

 Uchwała nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 23 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Bychawa na rok 

szkolny 2019/2020 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązkiem gminy jest zorganizowanie 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży 

i uczniom we własnym zakresie albo poprzez zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży 

i uczniów oraz rodziców. W związku z ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie 

ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw zmianie ulegają zasady zwrotu 

rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych 

jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Na podstawie dodanego art. 39a ust. 2 ww. ustawy 

zwrot kosztów jednorazowego przejazdu będzie następował w wysokości określonej według 

wzoru wskazanego w ty przepisie, z uwzględnieniem liczby kilometrów przewozu drogami 

publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno - 

wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu 

rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem, liczby 

kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy 

i z powrotem, średniej ceny jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego 

pojazdu, średniego zużycia paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu 

według danych producenta pojazdu. W myśl art. 39a ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe średnią 

cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, 

uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa 

w gminie na rok szkolny 2019/2020 przyjęto średnie ceny paliw z 4 okresów (1.09.2019 r., 

1.10.2019 r., 1.11.2019 r. oraz 1.12.2019 r.) obowiązujące na stacjach paliw w Gminie 

Bychawa. Średnią cenę benzyny wyliczono z cen benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb 98, zaś 

oleju napędowego ON Electa i ON Verva. 

 Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 stycznia 2019 r. 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 

Głównym celem Programu jest propagowanie wiedzy w zakresie skutków zdrowotnych 

i społecznych wynikających z nadużywania alkoholu oraz narkotyków, podejmowanie działań 

zmierzających do zmiany wzorców spożywania tych substancji oraz zapobieganie 

powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniami. Program jest kontynuacją 

zadań realizowanych w Gminie Bychawa w latach poprzednich. Określa on lokalne 

propozycje działań w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych 

wynikających z nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Zadania 

Programu zgodne są z celami operacyjnymi określonymi w Narodowym Programie Zdrowia 

na rok 2016-2020. W Gminnym programie ujęta jest działalność dwóch podstawowych 
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instytucji, czyli Gminnej Komisji oraz Poradni leczenia uzależnień. Zadania przygotowane do 

realizacji w roku 2019 obejmują 5 obszarów. 

 Uchwała nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 

Program ma na celu wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo wychowawczych poprzez poprawę jakości opieki sprawowanej przez 

biologicznych rodziców, zapewnienie szczególnej ochrony dzieciom w rodzinach 

zagrożonych oraz umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin 

biologicznych. Program przygotowany został na lata 2019-2021, zgodnie z zapisami ustawy 

jest to Program 3 letni. Poprzedni Program był uchwalony na lata 2016-2018. Program 

zawiera diagnozę sytuacji rodzin w gminie Bychawa, liczbę dzieci w pieczach zastępczych 

i domach dziecka, przedstawia pracę asystenta rodziny. Główny cel to wsparcie rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wskazany 

został cel, jest to poprawa jakości opieki sprawowanej przez rodziców biologicznych. 

Założono współpracę z szeregiem instytucji wskazanymi w Programie. Wskazano na efekty, 

wskaźniki jakie należy osiągnąć. Program jest otwarty, adresowany do rodzin w trudnej 

sytuacji. 

 Uchwała nr XV/111/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 23 grudnia 2019 r. 

w sprawie współpracy między Gminą Bychawa a Rejonowym Komitetem 

Wykonawczym w Prużanie 

Do rady należy określanie kierunków współpracy. Pan Burmistrz zarekomendował możliwość 

nawiązania współpracy partnerskiej z kolejnym samorządem – powiatem Pużańskim. Historia 

kontaktów z miastem Prużany to historia kilku lat. Za pośrednictwem centrów kultury 

nawiązane zostały kontakty polegające na wymianie zespołów. Na bazie kontaktów 

polegających na współpracy kulturalnej zrodziła się myśl rozszerzenia tych kontaktów. 

Delegacja z Białorusi pojawiła się w Bychawie na obchodach dnia edukacji narodowej. 

Podczas rozmów zaproponowano aby podpisać umowę partnerską. Aby to uczynić potrzebna 

jest stosowna uchwała rady. Delegacja z Bychawy odbyła rewizytę na Białorusi. Zapoznała 

się z walorami turystycznymi, przyrodniczymi i gospodarczymi miasta Prużany. Współpraca 

z Rejonowym Komitetem Wykonawczym w Prużanie to możliwość realizacji współpracy 

dotyczącej wymiany doświadczeń samorządowych, wymiany w dziedzinach kultury, sportu, 

turystyki, promocji, edukacji, ochrony środowiska, gospodarki, współpracy przedsiębiorców. 

Współpraca może się odbywać dwoma kanałami: po pierwsze poprzez środki unijne (projekt 

tzw. miękki) dotyczący współpracy trans granicznej, po drugie poprzez wspólne projekty 

infrastrukturalne z zakresu odnawialnych źródeł energii, czy gospodarki komunalnej, 

odbywać się będą także wymiany uczniów. Strona Białoruska pokazała się jako życzliwy 

i przyjazny partner, podobny językowo i mentalnie. 

 Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości 

Bychawka Druga-Kolonia, gmina Bychawa 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej 

własność Gminy Bychawa, położonej w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka Nr 12/7 o powierzchni 0,55 ha. Działka została sprzedana 
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za kwotę 129 660,00 zł – zwoln. z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy 

o podatku od towarów i usług. 

 Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej 

w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia, gmina Bychawa 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej 

własność Gminy Bychawa, położonej w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka Nr 11/2 o powierzchni 0,39 ha. Działka została sprzedana 

za kwotę 82 743,00 zł plus 23% podatku VAT. 

 Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej 

w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia, gmina Bychawa 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej 

własność Gminy Bychawa, położonej w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka nr 12/9 o powierzchni 0,64 ha. Działka została sprzedana 

za kwotę 126 310,00 zł plus 23% podatku VAT. 

 Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy tymi samymi stronami – po 

umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat – umów najmu dotyczących tej samej 

nieruchomości tj. części nieruchomości stanowiącej część działki nr 862/2 o pow. 420 m
2
 

(powierzchnia łączna z 14 wniosków) położonej przy ul. Batalionów Chłopskich w Bychawie 

na okres do 3 lat. Czynsz roczny w wysokości 200,00 zł plus podatek VAT. 

 Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy tymi samymi stronami – po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat - umowy najmu dotyczącej tej samej 

nieruchomości tj. części nieruchomości stanowiącej część działki nr 862/2 o pow. 20 m
2
 

położonej przy ul. Batalionów Chłopskich w Bychawie na okres do 3 lat. Czynsz roczny 

w wysokości 200,00 zł plus podatek VAT. 

 Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy tymi samymi stronami – po 

umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat - umów najmu dotyczących tej samej 

nieruchomości tj. części nieruchomości stanowiącej część działki nr 1604/3 o pow. 120 m
2
 

(powierzchnia łączna z 3 wniosków) położonej przy ul. Kajetana Koźmiana w Bychawie na 

okres do 3 lat. Czynsz roczny w wysokości 200,00 zł plus podatek VAT. 

 Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy tymi samymi stronami – po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat – umowy najmu dotyczącej tej samej 
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nieruchomości tj. części nieruchomości stanowiącej część działki nr 1603 o pow. 40 m
2
 

położonej przy ul. Kajetana Koźmiana w Bychawie na okres do 3 lat. Czynsz roczny 

w wysokości 220,00 zł plus podatek VAT. 

 Uchwała nr XI/74/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości 

Uchwała dotyczy zawarcia umowy pomiędzy tymi samymi stronami na okres 3 lat umowy 

najmu części działki nr 1338 o pow. 147 m2 położonej przy ul. M. J. Piłsudskiego 

w Bychawie. Czynsz wynosił 100 zł +VAT. Podwyższono czynsz na 180 zł +VAT. Działka 

przeznaczona jest pod przystanek komunikacji międzymiastowej. 

 Uchwała nr XII/87/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 25 września 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy tymi samymi stronami – po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat - umowy najmu dotyczącej tej samej 

nieruchomości tj. części nieruchomości stanowiącej część działki nr 175/4 o pow. 30 m
2
 

położonej przy ul. Podwale w Bychawie na okres do 3 lat. Czynsz miesięczny w wysokości 

220,00 zł plus podatek VAT. 

 Uchwała nr XII/88/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 25 września 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej 

w miejscowości Bychawa, Gmina Bychawa 

Uchwały dotyczy nieruchomości niezabudowanej. Jest to działka nr 110/4 w Bychawie 

o pow. 31 arów. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa działka 

przeznaczona jest pod zieleń łąkową. Osoba fizyczna zwróciła się z podaniem o sprzedaż 

działki. Sprzedaż może nastąpić za zgodą Rady w formie przetargu ustnego 

nieograniczonego. 

 Uchwała nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy tymi samymi stronami – po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat - umowy najmu dotyczącej tej samej 

nieruchomości tj. części nieruchomości stanowiącej część działki nr 1445/1 o pow. 1 m
2
 

położonej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bychawie na okres do 3 lat. Czynsz 

miesięczny w wysokości 50,00 zł plus podatek VAT. 

 Uchwała nr XIV/105/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na okres 

dłuższy niż 3 lata 

Pojawiło się zainteresowanie działką nr 34/6 o pow. 3.4215 ha położoną w Bychawie przy 

ul. Budnego pod lokalizację inwestycji głównie z zakresu fotowoltaiki. Mając na uwadze 

długofalowy charakter takich inwestycji zaproponowano projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. 

Zawarcie nastąpiło w trybie przetargowym. W planie zagospodarowania przestrzennego 

miasta Bychawa działka przeznaczona jest pod tereny strefy aktywności gospodarczej. 



55  Raport o stanie Gminy Bychawa podsumowujący 2019 rok 

 

 Uchwała nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 23 grudnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy tymi samymi stronami – po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat - umowy najmu dotyczącej tej samej 

nieruchomości tj. części nieruchomości stanowiącej część działki nr 949/11 o pow. 8,75 m
2
 

położonej przy ul. Partyzantów w Bychawie na okres do 3 lat. Czynsz roczny w wysokości 

220,00 zł plus podatek VAT. 

 Uchwała nr XV/110/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 23 grudnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy tymi samymi stronami – po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat - umowy najmu dotyczącej tej samej 

nieruchomości tj. części nieruchomości zabudowanej stanowiącej część działki nr 543/4 

o pow. 30 m
2
 położonej przy ul. Adama Mickiewicza w Bychawie na okres do 3 lat. Czynsz 

miesięczny w wysokości 50,00 zł plus podatek VAT. 

 Uchwała nr XXVII/181/2017 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 23 marca 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących 

mieszkaniowy zasób Gminy Bychawa 

Dotychczas obowiązująca uchwała ws. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących 

mieszkaniowy zasób Gminy Bychawa udzielała bonifikaty 60% osobom, które nabywały 

lokale gminne. Podjęta w 2017 r. uchwała zmieniająca zwiększyła wysokość udzielonej 

bonifikaty. Zgodnie z ww. uchwałą cenę sprzedaży lokalu pomniejsza się o 80%. W oparciu 

o przedmiotową uchwałę w 2019 r. na rzecz najemców zostało sprzedanych pięć lokali 

mieszkalnych. z tego tytułu do budżetu wpłynęło 105 821,55 zł. 

 Uchwała nr XXVII/177/2017 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Bychawy na lata 2017-2023 

Lokalny Program Rewitalizacji Bychawy na lata 2017-2023 opracowany został zgodnie 

z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” 

Ministerstwa Rozwoju oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Lubelskiego dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych 

programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.  

Rewitalizacja jest jednym z kluczowych obszarów wspieranych z funduszy europejskich 

w latach 2014-2020. Kojarzy się głównie z odnawianiem miast, parków czy 

wyremontowaniem istniejących budynków instytucji kultury. Jednakże, dzisiejsze podejście 

do rewitalizacji jest znacznie szersze. Najważniejszymi aspektami w tej dziedzinie stały się 

kwestie społeczne i ekonomiczne, dlatego celem podejmowanych w ramach Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Bychawa na lata 2017-2023 działań jest podniesienie jakości 

życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, przede wszystkim ze względu na zdiagnozowane 

tam problemy społeczne, jak również występowanie negatywnych zjawisk w sferze 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Uwarunkowania 

te wymogły przeprowadzenie szczegółowej diagnozy całego obszaru miasta w oparciu 

o obowiązujące kryteria prawne i merytoryczne. w wyniku dokonanych diagnoz i analiz 

wyznaczono obszar rewitalizacji charakteryzujący się występowaniem zjawisk o charakterze 

kryzysowym, a więc wymagających interwencji, na których koncentrują się działania. 
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 Uchwała nr XVI/94/2015 z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia „Strategii 

Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2016-2023” 

Strategia Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2016-2023 jest wynikiem procesu aktualizacji 

wcześniej obowiązującego dokumentu i dostosowania go do zmieniających się uwarunkowań, 

zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Horyzont czasowy niniejszej strategii został 

dostosowany do obecnej perspektywy finansowej UE 2014-2020 z uwzględnieniem 

dodatkowego okresu związanego z zarządzaniem finansowym funduszami pomocowymi Unii 

Europejskiej i obejmuje lata 2016-2023. Dokument ten, wskazuje główne obszary, których 

wsparcie jest konieczne do wywołania pozytywnych procesów gospodarczych i społecznych, 

a także jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. 

W strategii wyznaczone zostały do realizacji 4 obszary strategiczne, uszczegółowione przez 

cele strategiczne i operacyjne: 

 Obszar gospodarczy,  

 Obszar przestrzenny,  

 Obszar społeczny,  

 Obszar wsi i rolnictwa.  

Przyjęto założenie, że ocena efektów wdrażania strategii zostanie przeprowadzona na 

podstawie wskaźników oraz na podstawie zrealizowanych kluczowych projektów i zadań 

inwestycyjnych, jakie udało się zrealizować Gminie Bychawa i jej podległym jednostkom.  

Tabela 25 Ocena wskaźników monitorujących realizację „Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 

2016-2023” (odbywa się raz w roku po opublikowaniu przez GUS danych za rok poprzedni) 

Wskaźniki monitorujące realizację 
Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na 
lata 2016-2023 

Jednos
tka 

Źródło weryfikacji  2018 2019 

Średnia powierzchnia gospodarstw 
rolnych 

ha BDL GUS 7,86 
śr. gosp. 
w woje wódz - 
twie 

7,93 

Powierzchnia gruntów poddanych 
pracom scaleniowym 

ha Dane JST 0 0 

Liczba gospodarstw ekologicznych szt. www.eko.lodr. 
konskowola.pl/ekol
ogia.php 

3* 0 

Liczba zorganizowanych szkoleń dla 
rolników 

szt. Dane JST 25** 
 

 

Wskaźnik przedsiębiorczości podmi
oty/ 
10000 
os. 

BDL GUS 649 bd 

Pracujący na 1000 mieszkańców os. BDL GUS 123 bd 

Powierzchnia nowych terenów 
inwestycyjnych 

ha Dane JST 0 0 

Liczba wykreowanych produktów 
turystycznych w oparciu o potencjał 
Gminy Bychawa 

szt. Dane JST 0 0 

http://www.eko.lodr/
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Liczba odnowionych obiektów 
dziedzictwa kulturowego wpisanych 
do Wojewódzkiego rejestru 
zabytków 

szt. Dane JST 0 0 

Liczba wydanych folderów, map, 
przewodników promujących Gminę 
Bychawa 

szt. Dane JST 0 0 

Liczba przedsiębiorstw realizujących 
projekty z zakresu efektywności 
energetycznej i instalacji OZE 

szt. System 
informatyczny 
monitoringu 
i kontroli 
finansowej 
funduszy 
strukturalnych 
i funduszu 
spójności 

bd bd 

Powierzchnia terenów poddanych 
działaniom rewitalizacyjnym 

ha Dane JST 0 0 

Długość przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg: 
 gminnych  
powiatowych 

km Dane JST 1,514 km 
1,255 km 

2,2 km 
2,112 km 

Udział ludności korzystającej 
z infrastruktury wodociągowej 

% BDL GUS 100 100 

Udział ludności korzystającej 
z infrastruktury kanalizacyjnej 

% BDL GUS 31,76 32 

Liczba budynków mieszkalnych 
i użyteczności publicznej, w których 
wykorzystano odnawialne źródła 
energii 

szt. Dane JST 1387 1388 

Liczba budynków mieszkalnych 
i użyteczności publicznej, które 
poddano działaniom termo 
modernizacyjnym 

szt. Dane JST 1 0 

Liczba zorganizowanych szkoleń dla 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

szt. Dane JST 1 - projekt 
Gmina  
1- projekt OPS 

 

Liczba zorganizowanych imprez 
promujących dziedzictwo kulturowe 
i tradycje gminy 

szt. Dane JST 4  

Liczba nowo utworzonych żłobków 
lub klubów dziecięcych 

szt. Dane JST 0 0 

Liczba ludności na 1 placówkę 
biblioteczną 

os. BDL GUS 1464 bd 

Wielkość środków unijnych 
pozyskanych przez gminę na własne 
projekty rozwojowe na 1 mieszkańca 
w perspektywie finansowej UE 2014-
2020 

tys. zł/ 
mieszk
ańca 

System 
informatyczny 
monitoringu 
i kontroli 
finansowej 
funduszy 
strukturalnych 
i funduszu 
spójności 

bd bd 
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Udział wydatków inwestycyjnych 
w ogóle wydatków z budżetu JST 

% BDL GUS   

Liczba nowych e-usług 
udostępnionych dla mieszkańców 
gminy w ramach rozwoju 
administracji elektronicznej 

szt. Dane JST 0  

* liczba gospodarstw agroturystycznych - stan według gminnej ewidencji innych obiektów, w których są 

świadczone usługi hotelarskie. 

** dane uzyskane z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bychawie. 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Uchwała Nr XVIII/108/2016 r. Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 31 marca 2016 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Bychawa” 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, koncentrują cym się na 

zwiększeniu efektywności energetycznej, wzroście wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie 

korzyści ekonomicznych, społecznych, a także w głównej mierze środowiskowych. Plany 

gospodarki niskoemisyjnej są narzędziem mającym przyczynić się między innymi. do 

osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno- energetycznym „3x20” do roku 2020, 

tj.: 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w 2020 r. w stosunku do 1990 r.,  

 zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% w 2020 r., 

 zwiększenia efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%. 

Tabela 26 Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bychawa w 2019 

Tytuł projektu Wartość instalacji  Zakres rzeczowy 

Przebudowa istniejącego targowiska 
miejskiego w Bychawie przeznaczonego na 
promocję lokalnych produktów  

29.489,25 zł Zestaw instalacja 
fotowoltaicznej 31 paneli 
zlokalizowanych na 
budynku socjalnym  

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Tabela 27 Wskaźniki osiągnięte dzięki realizacji założeń PGN 

Tytuł projektu Produkcja energii cieplnej 
z nowo wybudowanych 
instalacji 
wykorzystujących OZE 
[MWht/rok] 

Szacowany roczny spadek 
emisji gazów 
cieplarnianych [tony 
równoważnika CO2] (CI 
34) 

Przebudowa istniejącego targowiska 
miejskiego w Bychawie przeznaczonego 
na promocję lokalnych produktów – 
montaż instalacji fotowoltaicznej  

 
8,5932 

 
2,93 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Na lata 2020-2021 złożone zostały wnioski o dofinansowane ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na następujące zadania:  
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 Budowa i modernizacja niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w Gminie Bychawa 

– budowa linii oświetlenia drogowe z 172 punkami. Planowana wartość zadania 

1.876.397,61 zł  

 Eko-Energia w gminie Bychawa – montaż 66 kotłów na pelet, 197 instalacji 

fotowoltaicznej. Planowana wartość zadania: 4.265.411,40 zł 

Uchwała Nr IV/27/2014 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie 

uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bychawa na lata 2014 - 2017 

z perspektywą do 2021 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bychawa na lata 2014 - 2017 z perspektywą 

do 2021 roku”. 

Program Ochrony Środowiska jest dokumentem określającym cele i zadania administracji 

państwa i samorządów w zakresie ochrony środowiska, rozsądnej i racjonalnej gospodarki 

jego zasobami.  

„Program ochrony środowiska dla gminy Bychawa na lata 2014 - 2017 z perspektywą do 

2021 roku” jest zarówno długoterminowym planem strategicznym do roku 2021 jak też 

planem wdrożeniowym na lata 2014 – 2017. Jest też aktualizacją i kontynuacją 

dotychczasowego „Programu ochrony środowiska dla gminy Bychawa” sporządzonym 

w roku 2004.  

Podstawowym zadaniem programów ochrony środowiska ma być pomoc w rozwiązywaniu 

istniejących problemów, jak również przeciwdziałanie zagrożeniom, które mogą pojawić się 

w przyszłości. Opracowane na wszystkich szczeblach Programy Ochrony Środowiska winny 

uwzględniać aktualną sytuację i specyfikę jednostek wchodzących w ich skład.  

Opracowany dla gminy Bychawa Program Ochrony Środowiska inwentaryzuje aktualny stan 

środowiska i system monitorowania jego zmian oraz określa niezbędne działania dla ochrony 

środowiska w ścisłym powiązaniu z głównymi kierunkami rozwoju powiatu lubelskiego. 

Program ten stanowi płaszczyznę koordynacji działań w skali ponadlokalnej na rzecz 

środowiska. Określa on ramy działań w takich dziedzinach jak ochrona zlewni rzek 

i obszarów o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych oraz gospodarka odpadami. 

Program uwzględnia uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, w tym ekologiczne, 

przestrzenne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gminy, określa priorytetowe 

działania ekologiczne oraz harmonogram zadań ekologicznych. Poniżej przedstawiony jest 

także dokładny opis uwarunkowań realizacyjnych dokumentu, jego wdrożenie, ewaluacja 

i monitoring. Główne funkcje „Programu ochrony środowiska dla gminy Bychawa na lata 

2014-2017” to:  

 realizacja polityki ekologicznej państwa na terenie gminy Bychawa,  

 strategiczne zarządzanie regionem w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 

odpadami,  

 wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju,  

 przekazanie informacji na temat zasobów środowiska przyrodniczego oraz stanu 

poszczególnych komponentów środowiska,  

 przedstawienie problemów i zagrożeń ekologicznych, proponując sposoby ich 

rozwiązania w określonym czasie,  
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 podstawa do ubiegania się o środki finansowe z funduszy krajowych i zagranicznych,  

 organizacja systemu informacji o stanie środowiska i działaniach zmierzających do 

jego poprawy.  

Tabela 28 Wskaźniki efektywności realizacji celów programu 

L.p. Wskaźniki Dane za 2018 rok 

Ochrona przyrody i krajobrazu 

1. Obszary natura 2000 Brak 

2. Parki krajobrazowe Brak 

3. Rezerwaty przyrody „Podzamcze” 

4. Obszary chronionego krajobrazu „Czerniejowski Obszar Chronionego 
Krajobrazu” 

5. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe Brak 

6. Użytki ekologiczne Brak 

7. Pomniki przyrody 4 

Lasy 

8. Lesistość gminy 8,4% 

Ochrona powietrza atmosferycznego 

9. Klasa czystości powietrza miasta 
wg kryteriów ochrony zdrowia i wskaźników 

C (pył PM10, BaP) 

10. Klasa czystości powietrza miasta 
wg kryteriów ochrony roślin i wskaźników 

A 

Ochrona wód 

11. Długość sieci kanalizacyjnej 26,90 km 

12. Długość sieci wodociągowej (tylko na terenie 
gminy Bychawa) 

214,30 km 

13. Ilość przyłączy kanalizacyjnych 606 szt. 
w tym 502 przyłączy do budynków 
jednorodzinnych i wielorodzinnych 

14. Ilość przyłączy wodociągowych 3130 szt. 
w tym 2975 przyłączy indywidualnych 

15. Stosunek długości sieci kanalizacyjnej do 
wodociągowej 

12,55 % 

16. Stosunek ilości przyłączy kanalizacyjnych do 
wodociągowej 

19,18 % 

17. Jakość wód powierzchniowych (stan lub potencjał 
JCW) 

zły 

18. Stan ilościowy wód podziemnych Dobry 

 Stan jakościowy wód podziemnych Dobry 

Ochrona gleb 

19. Grunty zdegradowane i zdewastowane b.d. 

20. Ekologiczne gospodarstwa rolne b.d. 

21. Ilość zebranych odpadów komunalnych 2269,020 Mg 

22. Ilość selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych 

616,30 Mg 
(wszystkie odpady poza zmieszanymi 
komunalnymi – 20 03 01) 

23. Udział frakcji zebranej selektywnie we wszystkich 
zebranych odpadach komunalnych 

27016 % 

24. Ilość gospodarstw objętych zorganizowanym 
systemem zbiórki odpadów komunalnych 

2659 
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Energia odnawialna 

25. Udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu 
energii 

b.d. 

26. Instalacje solarne na budynkach prywatnych 1246 

27. Instalacje solarne na budynkach publicznych 8 

28. Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne 242 

29. Redukcja emisji zanieczyszczeń 8 736,7 kg/rok 

Ochrona przed hałasem 

30. Ilość punktów pomiarowych z przekroczonymi 
normami hałasu 

b.d. 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 25 września 2019 r. 

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla uprawnionych członków ochotniczych 

straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarna lub Gminę Bychawa. 

Wypłacono ekwiwalent pieniężny dla 34 strażaków ochotników z jednostek: Stara Wieś 

Druga, Wola Gałęzowska, Olszowiec w łącznej wysokości: 2.625,00 zł. 

Lp. Tytuł uchwały Osoby prawne Osoby fizyczne 

1. Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Miejskiej 
w Bychawie z dnia 29 grudnia 2011 roku 
w sprawie wprowadzenia zwolnień od 
podatku od nieruchomości na terenie 
gminy Bychawa 

Kwota 
zwolnienia 
(w zł) 

Skutek 
finansowy 
(w zł) 

Kwota 
zwolnienia 
(w zł) 

Skutek 
finansowy 
(w zł) 

590 017,13 - 17 931,90 - 

2. Uchwała Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej 
w Bychawie z dnia 19 listopada 2015 
roku w sprawie wprowadzenia zwolnień 
od podatku rolnego na terenie Gminy 
Bychawa 

Kwota 
zwolnienia 
(w zł) 

Skutek 
finansowy 
(w zł) 

Kwota 
zwolnienia 
(w zł) 

Skutek 
finansowy 
(w zł) 

1 942,92 - - - 

3. Uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Miejskiej 
w Bychawie z dnia 29 grudnia 2011 roku 
w sprawie wprowadzenia zwolnień od 
podatku leśnego na terenie Gminy 
Bychawa 

Kwota 
zwolnienia 
(w zł) 

Skutek 
finansowy 
(w zł) 

Kwota 
zwolnienia 
(w zł) 

Skutek 
finansowy 
(w zł) 

11,88 - - - 

4. Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej 
w Bychawie z dnia 29 listopada 2018 
roku w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 
podatku rolnego na obszarze Gminy 
Bychawa na 2019 r. 

Kwota 
zwolnienia 
(w zł) 

Skutek 
finansowy 
(w zł) 

Kwota 
zwolnienia 
(w zł) 

Skutek 
finansowy 
(w zł) 

- 2 055,66 - 692 458,48 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

3.2 Zagospodarowanie przestrzenne 

Gospodarka przestrzenna w gminie regulowana jest przez dwa podstawowe rodzaje 

dokumentów:  

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – dokument 

kreujący politykę przestrzenną, obejmujący obszar gminy w jej granicach, reguluje 

ogólne kierunki zagospodarowania przestrzennego,  
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 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – dokument stanowiący akt prawa 

miejscowego, mający charakter wieloletniego programu działań w sferach przestrzeni, 

urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki, zmierzającego do zapewnienia 

harmonii funkcjonalno-przestrzennej obszaru, na jego podstawie wydawane są 

pozwolenia na budowę.  

Gmina Bychawa posiada Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, które obejmują 

obszar całej gminy. W związku z tym, nie ma konieczności wydawania decyzji 

administracyjnych w celu udzielenia pozwolenia na budowę.  

Dbając o interes mieszkańców oraz przedsiębiorców Gminy Bychawa w dniu 27 kwietnia 

2017 roku zostały podjęte uchwały rady miejskiej w Bychawie w sprawie:  

 przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bychawa (uchwała nr XXVIII/198/2017), 

 przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Bychawa – w granicach administracyjnych (uchwała nr 

XXVIII/197/2017).  

Następnie w dniu 24 listopada 2017 roku zlecono opracowanie projektów zmiany: 

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa, obejmującego 

52 wnioski, na dzień 31 grudnia zakończony został etap IV opracowania tj. 

przedłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą 

skutków finansowych do wyłożenia do publicznego wglądu wraz z niezbędna 

dokumentacją formalno-prawną.  

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa, obejmującego  

137 wnioski, na dzień 31 grudnia zakończony został etap III opracowania tj. 

przedłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 

opiniowania uzgadniania wraz z dokumentacją formalno – prawną, oraz w razie 

konieczności wniosku rolnego o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 

na cele nierolnicze i nieleśne.  

Ze względu na przedłużające się terminy opiniowania projektów i konsultacji nad przyjętymi 

w nich rozwiązaniami niezbędne było zebranie dodatkowych podkładów mapowych 

aktualnego stanu prawnego, co związane było z długim terminem pozyskania map.  

W dniu 31 października 2019 roku zawarto z wykonawcą aneks do umowy w którym termin 

zakończenia zadania określono na grudzień 2020 roku.  

3.3 Kupno/sprzedaż mienia gminnego 

W roku 2019 Gmina Bychawa sprzedała 2 działki niezabudowane i 1 działkę zabudowaną 

oraz 5 lokali socjalnych. Do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło łącznie 444 534,55 zł, 

z czego z tytułu zbycia działek 338 713,00 zł, zaś ze sprzedaży lokali 105 821,55 zł. Gmina 

z mocy prawa stała się właścicielem 8 działek, w tym 2 na podstawie decyzji 

komunalizacyjnych oraz 6 działek w związku ze zmianami w ewidencji gruntów i budynków. 
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4. Działalność inwestycyjna 

4.1 Infrastruktura drogowa 

Komunikacja na terenie gminy oparta jest wyłączne o sieć dróg kołowych tj.: 

 3 drogi wojewódzkie: nr 842 relacji Rudnik Szlachecki – Wysokie o długości 7,441 

km; nr 834 relacji Bełżyce - Stara Wieś o długości 12,491 km; nr 836 relacji Bychawa 

– Kębłów (Paski) o długości 5,906 km. Łączna długości dróg wojewódzkich na terenie 

gminy wynosi: 25,838 km. 

 16 dróg powiatowych o łącznej długości 79,15 km z czego 71,92 km posiada 

nawierzchnię asfaltową natomiast 7,23 km to drogi o nawierzchni gruntowej.  

 66 dróg gminnych publicznych o łącznej długości 98,64 km.  

Poza granicami administracyjnymi miasta Bychawa zlokalizowane jest 88,891 km z czego 

39,806 km posiada nawierzchnię asfaltową, a 49,085 km nawierzchnie gruntową. 

Wśród dróg posiadających nazwy, na terenie miasta Bychawa znajduje się 21 dróg gminnych 

publicznych o łącznej długości 9,749 km z czego 8,785 km posiada nawierzchnię asfaltową 

natomiast 0,964 km to drogi o nawierzchni gruntowej.  

Pozostałe nazwane znajdujące się na terenie miasta drogi dojazdowe o łącznej długości: ok. 

3,7 km posiadają nawierzchnie asfaltowe.  

Uzupełnienie w/w sieci drogowej stanowią działki będące drogami dojazdowymi 

z nawierzchnią gruntową o łącznej powierzchni ok. 80,5 ha.  

Na początek roku 2019 gminne drogi, asfaltowe stanowiły 45 % wszystkich dróg gminnych, 

natomiast na dzień 31 grudnia 2019 roku wskaźnik ten wynosi 49 %.  

W 2019 roku na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Bychawa realizowano 

następujące zadania budowlano-remontowe:  

Drogi wojewódzkie – wspólnie z Samorządem Województwa Lubelskiego: 

 Budowa chodnika przy ul. Partyzantów w Bychawie w ciągu drogi nr 834 Bełżyce-

Niedrzwica Duża- Bychawa-Stara Wieś III od km 27+550 do km 27+650 (strona 

prawa), wartość robót 54.339,38 zł w tym pomoc finansowa gminy 45.000,00 zł,  

 Budowa chodnika w miejscowości Wola Gałęzowska w ciągu drogi nr 834 Bełżyce-

Niedrzwica Duża- Bychawa-Stara Wieś III od km 31+092 do km 31+275 (strona 

prawa), wartość robót 172.531,51 zł w tym pomoc finansowa gminy 159.960,10 zł 

Drogi powiatowe – wspólnie z Powiatem Lubelskim: 

 Budowa drogi powiatowej dojazdowej do gruntów rolnych nr 2294 L Gałęzów – 

Kowersk – Zakrzówek od km 4+752,92 do km 5+400,00, pomoc finansowa gminy 

374.326,00 zł.  

 Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej nr 

2279L od km 4+369 do km 5+839 w miejscowości Bychawa Druga, pomoc finansowa 

276.835,00 zł  
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Drogi gminne: 

 Przebudowa drogi gminnej nr 107199L w miejscowości Marysin od km 0+376 do km 

0+752 (376 mb) – wartość zadania 217.297,73 zł,  

 Przebudowa drogi gminnej nr 107237Lw miejscowości Bychawka Druga-Kolonia od 

km 0+100 do km 0+432 (332 mb) – wartość zadania 190.215,01 zł,  

 Przebudowa ulic ks. Dominika Maja i 1-go Maja (194 mb.) w Bychawie – wartość 

zadania 316.043,42 zł,  

 Przebudowa ulicy M. Konopnickiej w Bychawie (243 mb.) – wartość zadania 

469.719,35 zł,  

 Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 

107221L od km 0+097 do km 0+632 (535mb) w miejscowości Stara Wieś Pierwsza – 

wartość zadania 230.932,43 zł,  

 Przebudowa drogi gminnej Nr 107206L w miejscowości Wincentówek (1355 mb) – 

wartość zadania 819.618,52 zł, 

 Przebudowa drogi gminnej nr 107215L w miejscowości Wola Gałęzowska (od km 

0+766 do km 1+039) odcinek o długości 273 mb – wartość zadania 176.095,49 zł, 

 Przebudowa drogi gminnej 107239L w miejscowości Bychawka Trzecia od km 0+003 

do km 0+608,5 – (605,5) mb – wartość zadania 331.779,29 zł,  

 Przebudowa drogi gminnej 107229L w miejscowości Skawinek od km 0+003 do km 

0+660 (657 mb) – wartość zadania 397.315,92 zł,  

 Budowa chodnika w ulicy Armii Krajowej w Bychawie(165 mb) – wartość zadania 

59.637,30 zł, 

W 2019 roku w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy wydatkowano 

kwotę: 735.786,96 zł, wydatki te dotyczyły:  

 zimowego utrzymania dróg – 98.623,80 zł,  

 kruszenie i rozprowadzenie 1643 ton gruzu betonowego – 138.816,30 zł, 

 zakupu 3.500 ton kruszywa drogowego – 312.930,45 zł  

 wykonania remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej – 68.398,38 zł  

 remonty doraźne nawierzchni dróg – 92.096,22 zł  

 usługi związane z utrzymaniem dróg – 6.291,45 zł,  

 zakupu materiałów do remontu i utrzymania dróg – 8.830,35 zł  

 projekty stałej organizacji ruchu, ekspertyzy – 9.800,00 zł. 

4.2 Oświetlenie drogowe 

Na terenie gminy zlokalizowane jest 97 linii oświetlenia drogowego na których znajduje się 

1376 opraw oświetleniowych z czego 337 opraw stanowi własność Gminy Bychawa, 

natomiast pozostałe 1039 stanowią mienie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin.  

Gmina Bychawa jest właścicielem następujących linii oświetleniowych: 

 ul. Lubelska w Bychawie - 19 opraw; 

 ul. Macieja Rataja w Bychawie - 18 opraw;  

 ul. Spokojna w Bychawie - 20 opraw; 
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  ul. Stefana Żeromskiego, Juliusza Słowackiego, Kornela Makuszyńskiego, 

Aleksandra Fredry w Bychawie – 21 opraw; 

 ul. Armii Krajowej w Bychawie - 14 opraw; 

 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Adama Mickiewicza w Bychawie – 25 opraw;  

 ul. 11 Listopada w Bychawie - 22 opraw; 

 Podzamcze – 11 opraw;  

 Gałęzów – 32 opraw; 

 Wola Gałęzowska – 32 opraw; 

 Stara Wieś Trzecia – 27 opraw; 

 Stara Wieś Pierwsza – 12 opraw; 

 Bychawka Druga-Kolonia – 18 opraw; 

 Bychawka Trzecia - 66 opraw. 

W 2019 roku w ramach bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego wydatkowano kwotę 

527.213,20 zł, wydatki te dotyczyły:  

 zakupu i dystrybucji energii elektrycznej – 364.607,60 zł,  

 dzierżawy i konserwacji urządzeń oświetlenie drogowego – 157.043,39 zł, 

 opłaty przyłączeniowej – 3.062,21 zł, 

 naprawę oświetlenia ulicznego na ul. Pileckiego w Bychawie – 2.500,00 zł  

4.3 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

Sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz oczyszczalnia ścieków zlokalizowana na 

terenie gminy administrowana jest przez Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółkę 

z o.o. w Bychawie. 

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. administruje 5 ujęć wody: w Bychawie, 

Gałęzowie-Kolonii Drugiej, Zaraszowie, Starej Wsi, Woli Dużej-Kolonii. Długość czynnej 

sieci wodociągowej na koniec 2019 roku wynosiła 214,3 km. W 2019 roku wykonano 

odcinek sieci wodociągowej o długości 204 m na odcinku od ul. Grodzany do miejscowości 

Leśniczówka oraz o długości 105 m we wsi Wincentówek. Wymieniono odcinek sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami oraz hydrantami przeciwpożarowymi w obrębie ul. Marii 

Konopnickiej, o długości 67 m. Wymieniono również odcinek sieci wodociągowej wraz 

z hydrantami od istniejącej sieci w ul. Partyzantów do węzła wodociągowego na 

skrzyżowaniu ul. Baczyńskiego i ul. gen. W. Andersa o łącznej długości 258 m. Wymienione 

zostały wszystkie odcinki przyłączy wodociągowych w pasie drogowym ul. Szarych 

Szeregów, o łącznej długości 115 m. Wykonano modernizację odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowościach Wola Duża oraz Marysin, o łącznej długości 618 m. Wykonano również 

38 przyłączy wodociągowych , których długość wynosiła 1393 m. W 2019 roku wykonano 

modernizację układu pomp drugiego stopnia wraz z rozdzielnią elektryczną i okablowaniem 

na Ujęciu Wody w Zaraszowie, co pozwala na lepszą oraz bardziej niezawodną pracę ujęcia. 

W 2019 roku doszło do 268 awarii na sieci wodociągowej i przyłączach, w tym 23 duże 

awarie powodujące konieczność zamykania dostaw wody do odbiorców, na czas 1-5 godz. 

Pozostałe awarie miały charakter usterek na sieciach i przyłączach. 
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Tabela 29 Sieć wodociągowa w Gminie Bychawa w latach 2019-2018 

 2019 2018 

Długość sieci 214,3 214,0 

Koszt jednostkowy remontu lub modernizacji 1 m (w PLN): magistrale  500 500 

pozostała sieć  300 300 

Liczba awarii sieci wodociągowej  23 24 

Przeciętny czas usuwania awarii wodociągowej (w h)  6 6 
Źródło danych: Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej na koniec 2019 roku wynosiła 21 km. W 2019 roku 

odnotowano 13 awarii sieci kanalizacji sanitarnej. Przeciętny czas usuwania awarii wynosił 4 

godziny.  

Tabela 30 Długość sieci kanalizacyjnej Bychawy w latach 2019-2018 (w km) 

 2019 2018 

Sieć kanalizacyjna z przyłączami  26,9  
(przył 5,9 km) 

26,9  
(przył 5,9 km) 

Sieć ogólnomiejska sanitarna (kolektory główne) 21,0 21,0 

Sieć wybudowanej kanalizacji  2,3 

Liczba awarii sieci kanalizacyjnej 13 10 

Przeciętny czas usuwania awarii sieci kanalizacyjnej 4 4 

Źródło danych: Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne 

W dniu 23 kwietnia 2012 roku przez Samorząd Województwa Lubelskiego wyznaczona 

została aglomeracja Bychawa o równoważnej liczbie mieszkańców 7455 wyposażona 

w oczyszczalnię ścieków o przepustowości 800 m
3
/d, zlokalizowaną w Bychawie przy ul. 

Pileckiego. Wyznaczona aglomeracja obejmująca miejscowości: Bychawa, Podzamcze, 

Wandzin i Zadębie. Obszar aglomeracji skanalizowany jest w ponad 74 %. Pozostałym teren 

gminy jest nieskanalizowany, gospodarka ściekowa oparta jest na indywidualnych 

zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalniach ścieków.  

W 2019 roku zgodnie z zaleceniami zakładu energetycznego na Oczyszczalni Ścieków 

w Bychawie została przeprowadzona modernizacja układu pomiarowego stacji 

transformatorowej. 

Według posiadanej ewidencji, powstałej na podstawie złożonych oświadczeń mieszkańców 

na terenie gminy funkcjonuje: 

 1 288 zbiorników bezodpływowych (szamb) z czego:  

o 298 zlokalizowanych jest na terenie miasta,  

o 990 zlokalizowanych jest na terenach wiejskich;  

 34 przydomowych oczyszczalni ścieków z czego: 

o 1 zlokalizowanych jest na terenie miasta, 

o 33 zlokalizowanych jest na terenach wiejskich. 
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4.4 Realizowane inwestycje 

Tabela 31 Zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku 

L.p. Nazwa zadania Wydatki 
w złotych 

Zakres rzeczowy zadania /uzyskane 

dofinansowanie 

1 Modernizacja wodociągu w m. Wola 
Duża – Marysin 

50.000,00 
w 2019 r.  

99.500,00 
w 2020 r.  

sieć wodociągowa o dł. 660 mb: śr. 110 
– 463 mb, śr. 65 – 152 mb, śr 63 – 21 
mb, śr. 40 – 24 mb.  

2 Przebudowa drogi w miejscowości 
Marysin 

217.297,73 odcinek o dł. 376 mb 

3 Przebudowa drogi w miejscowości 
Wincentówek  

819.618,52 odcinek o dł. 1 355 mb  

dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych 409 809,00 zł  

4 Przebudowa drogi w miejscowości 
Wola Gałęzowska oraz Wola 
Gałęzowska Kolonia 

176.095,49 odcinek o dł. 314 mb  

5 Przebudowa ulic ks. Dominika Maja 
i 1-go Maja w Bychawie  

316.043,42 odcinek o dł. 194 mb wraz 
z chodnikami 

6 Przebudowa drogi w miejscowości 
Bychawka Druga-Kolonia 

190.215,01 odcinek o dł. 332 mb 

17 Przebudowa ulicy M. Konopnickiej 
w Bychawie 

469.719,35 odcinek o dł. 300 mb wraz 
z chodnikami 

8 Budowa chodnika ul. Armii Krajowej 
w Bychawie 

 59.637,30 odcinek o dł. 165 mb 

9 Utwardzenie dna i odwodnienie 
wąwozów w ciągu drogi gminnej w m. 
Stara Wieś Pierwsza  

230.932,43 odcinek o dł. 535 mb –  

dofinansowanie z MSWiA 
183 464,00 zł. 

10 Przebudowa drogi gminnej Nr 
107239L w miejscowości Bychawka 
Trzecia  

331.779,29 odcinek o dł. 605,5 mb  

dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych 224 234,00 zł. 

11 Przebudowa drogi gminnej Nr 
107229L w miejscowości Skawinek  

397.315,92 

 

odcinek o dł. 657 mb  

dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych 261 148,00 zł. 

12 Przebudowa układu pomiarowego 
energii elektrycznej na oczyszczalni 
ścieków w Bychawie  

29 889,00 przebudowano układ 

energii elektrycznej  

13 Przebudowa drogi dojazdowej do 
szkoły w miejscowości Wola 
Gałęzowska  

75.777,36 wjazd z kostki brukowej o pow. 468 m2. 

14 Przebudowa ul. ks. D. Maja 
z włączeniem do ul 11 Listopada  

21.525,00 dokumentacja techniczna 
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15 Modernizacja garażu OSP w m. 
Bychawka Pierwsza  

54.981,00 ocieplenie zewnętrznych ścian garażu 
strażnicy 

dofinansowanie Starostwa 
Powiatowego w Lublinie 10 000,00 zł.  

16 Budowa pomostu na zalewie 
w Bychawie  

62.000,00 pomost pływający o dł. 29 mb 
i szerokości 1,5 mb 

17 Zakup systemu monitoringu w 
mieście  

23.469,63 zakupiono 6 kamer i łącze pomiędzy 
urzędem a targowiskiem miejskim, 
opracowywana jest dokumentacja 
techniczna  

18 Zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych w budynkach 
użyteczności publicznej w Bychawie 
i Starej Wsi Pierwszej  

 40 590,00 dokumentacja techniczna  

19 Rozbudowa budynku przedszkola 
w Bychawie  

85 000,00 dokumentacja techniczna  

20 Zakup wyposażenia na plac zabaw 
w Starej Wsi Drugiej  

12 090,00 zestaw lokomotywa 

21 Budowa oświetlenia ulica Pileckiego 
i Budnego w Bychawie  

15.990,00 dokumentacja techniczna  

22 Budowa oświetlenia ulica 
Partyzantów w Bychawie  

18.910,00  dokumentacja techniczna  

23 Budowa oświetlenia w miejscowości 
Stara Wieś Druga  

20.049,00  dokumentacja techniczna  

24 Budowa oświetlenia - ul. Sportowa 
w Bychawie  

5.781,00 dokumentacja techniczna  

25 Budowa oświetlenia – ul. ks D. Maja 
w Bychawie  

5.904,00  dokumentacja techniczna  

26 Budowa oświetlenia na stadionie  15.000,00 dokumentacja techniczna  
Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Tabela 32 Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 

Przebudowa istniejącego targowiska 
miejskiego w Bychawie 
przeznaczonego na promocję 
lokalnych produktów 

2.184.681,90 3 wiaty z zadaszeniem i stołami, parking, 
budynek socjalny, oświetlenie, monitoring 
dofinansowanie PROW 999 999,00 zł 

Eko-energia w gminie Bychawa 28.135,00 Opracowano studium wykonalności dla 
projektu złożonego w ramach RPO WL na 
montaż urządzeń fotowoltaicznych i pieców 
na biomasę  

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 
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5. Działalność oświatowa i kulturalna 

5.1 Oświata 

Działalność oświatowa to jedno z podstawowych zadań każdej gminy w Polsce. W tym 

zakresie mieści się zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych 

z wyjątkiem m.in. szkół specjalnych.  

Do placówek oświatowych zarządzanych przez Gminę Bychawa zaliczyć należy: 

 4 szkoły podstawowe w: 

o Bychawie; 

o Bychawce Drugiej-Kolonii; 

o Starej Wsi Drugiej; 

o Woli Gałęzowskiej ; 

 Samorządowe Przedszkole nr 1 w Bychawie. 

W ramach wyżej wymienionych szkół podstawowych, poza miastem Bychawa dodatkowo 

funkcjonują oddziały przedszkolne. 

Oprócz placówek prowadzonych przez Gminę Bychawa, funkcjonuje na jej terenie Szkoła 

Podstawowa im. Księdza Dominika Maja w Zaraszowie z oddziałami przedszkolnymi 

prowadzona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic oraz 

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Poziomkowa” w Bychawie prowadzone przez osobę 

fizyczną. Podmioty te otrzymują dotację z budżetu gminy.  

5.1.1 Organizacja – szkół podstawowych 

Od roku szkolnego 2017/2018 edukacja w szkołach podstawowych funkcjonuje w systemie 

ośmioklasowym. W roku szkolnym 2018/2019 do czterech szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Bychawa uczęszczało 864 uczniów co stanowi 91,72% 

wszystkich pobierających naukę w szkołach podstawowych. Do szkoły podstawowej 

prowadzonej przez Stowarzyszenie uczęszczało 78 uczniów co stanowi 8,28% ogółu. 

Tabela 33 Informacje o szkołach podstawowych ogólnodostępnych na terenie Gminy Bychawa w roku 

szkolnym 2018/2019 

2018/2019 

Liczba szkół Ogółem, z tego: 5 

samorządowe 4 

publiczne niesamorządowe 1 

Liczba uczniów Ogółem, z tego: 942 

samorządowe 864 

publiczne niesamorządowe 78 

Liczba oddziałów w szkole Ogółem, z tego: 58 

samorządowe 50 

publiczne niesamorządowe 8 

Średnia liczba uczniów w klasie Średnia liczba uczniów w klasie 16,24 

samorządowe 17,28 

publiczne niesamorządowe 9,75 
Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 
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Rok szkolny 2018/2019 to ostatni rok funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych w szkołach. 

Liczba oddziałów gimnazjalnych w szkole podstawowej wynosiła 2.  

Tabela 34 Rok szkolny 2018/2019 to ostatni rok funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych w szkołach 

2018/2019 

Liczba uczniów 50 

Liczba oddziałów  2 

Średnia liczba uczniów w klasie 25 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Tabela 35 Informacje o szkołach podstawowych ogólnodostępnych na terenie Gminy Bychawa 

2019/2020 

Liczba szkół Ogółem, z tego: 5 

samorządowe 4 

publiczne niesamorządowe 1 

Liczba uczniów Ogółem, z tego: 896 

samorządowe 816 

publiczne niesamorządowe 80 

Liczba oddziałów w szkole Ogółem, z tego: 56 

samorządowe 48 

publiczne niesamorządowe 8 

Średnia liczba uczniów w klasie Średnia liczba uczniów w klasie 16 

samorządowe 17 

publiczne niesamorządowe 10 
Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Funkcjonująca w Gminie Bychawa sieć szkół zapewnia realizację obowiązku szkolnego przez 

uczniów zamieszkałych w obwodach poszczególnych placówek oświatowych. Szczególnym 

wsparciem objęci są uczniowie z orzeczonymi niepełnosprawnościami. W szkołach 

prowadzone są zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc ta 

realizowana jest przez nauczycieli specjalistów zatrudnionych w szkołach oraz w poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. W roku szkolnym 2018/2019 do szkół prowadzonych przez 

samorząd uczęszczało 9 uczniów a w roku 2019/2020 14 uczniów posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

5.1.2 Organizacja – przedszkola 

Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku od 3-6 lat oraz w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku. 

W roku szkolnym 2018/2019 do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w Gminie Bychawa uczęszczało ogółem 355 dzieci w wieku przedszkolnym.  

Do samorządowego przedszkola było zapisanych 180 dzieci a do oddziałów przedszkolnych 

w samorządowych szkołach podstawowych 93 dzieci, łącznie 273 wychowanków. Wśród 

nich najliczniejszą grupę stanowiły czterolatki – 29,3%, dzieci 6-letnie – 28,94%, 5-letnie 

– 25,27%. Najmniejszy procent stanowiły dzieci 3-letnie 15,38% i 7-letnie 1,10%. 
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Tabela 36 Informacje o przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

ogólnodostępnych na terenie Gminy Bychawa w roku szkolnym 2018/2019 

2018/2019 

Liczba przedszkoli Ogółem, z tego: 2 

samorządowe 1 

niepubliczne niesamorządowe 1 

Liczba dzieci w przedszkolach  Ogółem, z tego: 229 

samorządowe 180 

publiczne niesamorządowe 49 

Liczba oddziałów w przedszkolach Ogółem, z tego: 13 

samorządowe 9 

publiczne niesamorządowe 4 

Średnia liczba uczniów oddziale 
w przedszkolach 

Średnia liczba uczniów w oddziale 17,62 

samorządowe 20 

publiczne niesamorządowe 12,25 

Liczba oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 

Ogółem, z tego: 7 

samorządowe 5 

publiczne niesamorządowe 2 

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych Ogółem, z tego: 126 

samorządowe 93 

publiczne niesamorządowe 33 

Średnia liczba wychowanków w oddziale 
w przedszkolnych 

Średnia liczba u wychowanków w oddziale 18,00 

samorządowe 18,60 

publiczne niesamorządowe 16,50 
Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

W roku szkolnym 2019/2020 podobnie jak w roku szkolnym 2018/2019 wychowaniem 

przedszkolnym zostały objęte wszystkie dzieci zainteresowane edukacją przedszkolną. W 

Gminie Bychawa zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Bychawie uchwałą korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w samorządowym przedszkolach jest bezpłatne. Rodzice 

dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych ponoszą jedynie koszty dotyczące 

spożywania posiłków (tzw. wsad do kotła).  

W roku szkolnym 2019/2020 do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w Gminie Bychawa uczęszczało ogółem 341 dzieci w wieku przedszkolnym.  

Do samorządowego przedszkola było zapisanych 179 dzieci, a do oddziałów przedszkolnych 

w samorządowych szkołach podstawowych 91 dzieci, łącznie 270 wychowanków. Wśród 

nich najliczniejszą grupę stanowiły pięciolatki - 31,85%, dzieci sześcioletnie – 27,41%, dzieci 

4-letnie – 20,74%, Najmniejszy procent stanowiły dzieci 2,5-letnie 0,37% i 3-letnie 

19,63%%. 

Tabela 37 Informacje o przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

ogólnodostępnych na terenie Gminy Bychawa w roku szkolnym 2019/2020 

2019/2020 

Liczba przedszkoli Ogółem, z tego: 2 

samorządowe 1 

niepubliczne niesamorządowe 1 

Liczba dzieci w przedszkolach  Ogółem, z tego: 217 

samorządowe 179 

publiczne niesamorządowe 38 
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Liczba oddziałów w przedszkolach Ogółem, z tego: 11 

samorządowe 9 

publiczne niesamorządowe 2 

Średnia liczba uczniów w oddziale 
w przedszkolach 

Średnia liczba dzieci w oddziale 19,73 

samorządowe 19,89 

publiczne niesamorządowe 19 

Liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych 

Ogółem, z tego: 7 

samorządowe 5 

publiczne niesamorządowe 2 

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych Ogółem, z tego: 124 

samorządowe 91 

publiczne niesamorządowe 33 

Średnia liczba wychowanków w oddziale 
w przedszkolnych 

Średnia liczba uczniów w oddziale 17,71 

samorządowe 18,20 

publiczne niesamorządowe 16,50 
Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Tabela 38 Uczniowie i wychowankowie w latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020 w poszczególnych 

placówkach prowadzonych przez Gminę Bychawa 

 

2018/2019 2019/2020 

kl. I-VII 
oddział. 
przedszkolny 

kl. I-VIII 
oddział 
przedszkolny 

Szkoła Podstawowa w Bychawie 566 --- 535 --- 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej 
w Woli Gałęzowskiej 

130 19 114 25 

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej 77 22 72 25 

Szkoła Podstawowa im. K. Koźmiana 
w Bychawce 

91 52 95 41 

Samorządowe Przedszkole Nr 1 
w Bychawie 

---- 180 --- 179 

Razem 864 273 816 270 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

5.1.3 Zatrudnienie 

W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Bychawa 

na stanowisku nauczyciela było zatrudnionych 130 osób (107,44 etatu). Wśród tej grupy 95% 

stanowią nauczyciele z wyższym wykształceniem posiadający tytuł magistra 

z przygotowaniem pedagogicznym, 65,81% nauczyciele posiadający najwyższy stopień 

awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Na stanowiskach pracowników 

administracyjnych oraz pomocniczych i obsługi w szkołach i przedszkolu zatrudnione były 54 

osoby co w przeliczeniu na etaty stanowi 41,10 etatu. 

 Zatrudnienie 

Obsługa 
i administracja 
etaty 

Nauczyciele Liczba nauczycielskich 
godzin 
ponadwymiarowych 

Osoby Etaty 

Szkoła Podstawowa w Bychawie 15,5  53 52,33 116 

Szkoła Podstawowa im. Kajetana 
Koźmiana w Bychawce 

4,81 22 15,94 36 

Szkoła Podstawowa im. Zofii 4  23 14,58 32 
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Przewłockiej w Woli 
Gałęzowskiej 

Szkoła Podstawowa im. 
Franciszka Lebiedy w Starej Wsi 
Drugiej 

4,06  16 11,67 55 

Razem: 28,37 114 94,52 239 

Samorządowe Przedszkole nr 1 
w Bychawie 

12,73  16 12,92 44 

Ogółem: 41,10 130 107,44 283 

Wprowadzenie reformy edukacji spowodowało konieczność zatrudnienia w szkołach 

podstawowych większej liczby nauczycieli na częściowe umowy (nauczanie przedmiotów: 

fizyka, geografia chemia, biologia). Ponadto wszystkie szkoły prowadzą nauczanie 

w systemie jednozmianowym. 

 Zatrudnienie 

Obsługa 
i administracja 
etaty 

Nauczyciele Liczba nauczycielskich 
godzin 
ponadwymiarowych 
tygodniowo 

Osoby Etaty 

Szkoła Podstawowa 
w Bychawie 

16,5  50 48,79 53 

Szkoła Podstawowa im. 
Kajetana Koźmiana 
w Bychawce 

4,81 23 14,68 32 

Szkoła Podstawowa im. Zofii 
Przewłockiej w Woli 
Gałęzowskiej 

4  25 15,76 29 

Szkoła Podstawowa im. 
Franciszka Lebiedy w Starej 
Wsi Drugiej 

4,56 19 12,14 
 

35 

Razem: 29,87 117 91,37 149 

Samorządowe Przedszkole 
nr 1 w Bychawie 

12,73  16 
 

14,91 
 

39 

Ogółem: 42,60 133 106,28 296 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Tabela 39 Poziom wykształcenia nauczycieli w roku szk. 2019/2020 (wg stanu na 30.09.2019 r.) 

 Poziom wykształcenia (w osobach) 

WMPP* LICENCJAT SN** INNE ogółem 

2019 %ogółu 2019 %ogółu 2019 %ogółu 2019 %ogółu 2019 

P 15 11,28 1 0,75 --- --- --- - 16 

SP 114 85,71 3 2,26 --- --- --- -- 117 

Razem 129 96,99 4  3,01 --- ---- -- --- 133 

*wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym 

**Studium Nauczycielskie 

Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku szkolnym 

2018/2019 posiadało 129 nauczycieli co stanowi 96,99% ogółu zatrudnionych. 
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Tabela 40 Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w r. szk. 2019/2020 (wg stanu na 30.09.2019 r.) 

 Stopień awansu zawodowego (w osobach) 

STAŻYSTA KONTRAKTOWY MIANOWANY DYPLOMOWANY ogółem 
2019 %ogółu 2019 %ogółu 2019 %ogółu 2019 %ogółu 2019 

P* 1 0,76 1 0,76 4 3,01 10 7,52 16 

SP** 4 3,01 4 3,01 22 16,55 87 65,42 117 

Razem 5 3,76 5 3,76 26 19,55 97 72,93 133 
* przedszkola 

**szkoły podstawowe 

Stopniem awansu nauczyciela dyplomowanego w roku szkolnym 2019/2020 legitymowało się 

97 nauczycieli tj. 65,81% wszystkich zatrudnionych nauczycieli. 

Tabela 41 Etaty według stanu na 30.09.2019 do subwencji na 2020 r. 

Nazwa 
szkoły/placówki 

Etaty 
ogółem 

Etaty nie 
objęte 
subwencją 

Etaty objęte subwencją 

Etaty 
ogółem 

Stażysta Kontrak
towy 

Miano
wany 

Dyplom
owany 

Samorządowe 
Przedszkole Nr 1 
w Bychawie 

 13,28  9,43  3,85 0,14  0  1,16  2,55 

Szkoła Podstawowa 
im. Zofii Przewłockiej 
w Woli Gałęzowskiej 

 16,33  0,57  15,76 0  0  2,92  12,84 

Szkoła Podstawowa 
w Bychawie 

 48,79  0,00  48,79 0  0  8,56 40,23 

Szkoła Podstawowa 
im. Franciszka 
Lebiedy w Starej Wsi 
Drugiej 

 12,86  0,72  12,14 0,67  0  5,01  6,46 

Nazwa szkoły/placówki Etaty 
ogółem 

Etaty nie 
objęte 
subwencją 

Etaty objęte subwencją 

Etaty 
ogółem 

Stażysta Kontrakt
owy 

Miano
wany 

Dyplom
owany 

Samorządowe  
Przedszkole Nr 1 
w Bychawie 

12,92  8,39  3,85  0,14  0  1,16  2,55 

Szkoła Podstawowa im. 
Franciszka  
Lebiedy w Starej Wsi 
Drugiej 

11,67 0,71  10,96  0,00  0,22  6,32  4,42 

Szkoła Podstawowa im. 
Kajetana Koźmiana 
w Bychawce 

15,94  2,24  13,70  0,00  2,31  4,16  7,23 

Szkoła Podstawowa im. 
Zofii Przewłockiej w Woli 
Gałęzowskiej 

14,58  1,11  13,47  0,00  0,22  2,98  10,27 

Szkoła Podstawowa 
w Bychawie 

52,33  0,00  52,33  0,00  1,00  9,33  42,00 

Razem  107,44  12,45  94,99  0,02  3,89  24,19  66,89 
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Szkoła Podstawowa 
im. Kajetana 
Koźmiana 
w Bychawce 

 17,67  2,99  14,68 1  1,49  1,71  10,48 

Razem  108,93  13,71 95,22 1,81  1,49  19,36  72,56 

5.1.4 Baza lokalowa 

Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Bychawa funkcjonują w 5 budynkach, 

stanowiących własność gminy. Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli 

Gałęzowskiej posiada salę gimnastyczną, Szkoła Podstawowa w Bychawie posiada dwie sale 

gimnastyczne i kompleks boisk sportowych. W czterech szkołach podstawowych  

i w przedszkolu funkcjonują stołówki, gdzie na bieżąco przygotowywane są obiady dla 

większości uczniów i wychowanków. Dzięki przeprowadzonej w ostatnich latach 

termomodernizacji budynków szkół stan techniczny uległ znacznej poprawie, wszystkie 

placówki posiadają własne nowoczesne kotłownie. W celu dalszej poprawy warunków pracy 

i nauczania w szkołach i przedszkolu wykonano szereg remontów ogółem na kwotę: 201 

900 zł.. W Szkole Podstawowej w Bychawie w 8 salach lekcyjnych wymieniono parkiet na 

płytki gresowe na kwotę ok. 78 000 zł, wykonano: obudowy do grzejników w salach 

lekcyjnych klas młodszych oraz na korytarzu i w świetlicy szkolnej na kwotę ok. 14 500 zł, 

remont schodów wejściowych do szkoły (ułożenie płytek), 2 przebieralni przy hali sportowej 

(ułożenie płytek, wyrównanie i malowanie ścian), malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, szatni 

klas młodszych na kwotę ok. 6 800 zł. Ponadto przeprowadzono remont budynku – 

modułowego systemu zaplecza boisk sportowych – Orlik 2012 na kwotę 64 800 zł. w ramach 

którego wykonano: 

 rozebranie wykładzin oraz podłogi z rusztem drewnianym i izolacją z wełny, 

 zdemontowanie armatury sanitarnej i ponowny montaż oraz montaż brodzików 

i kabin prysznicowych, 

 zdemontowanie instalacji kanalizacyjnej i wodnej oraz ponowny montaż, 

 uzupełnienie ściany fundamentowej w ścianach podłużnych, 

 wykonanie posadzki na gruncie z izolacją przeciwwilgociową i ułożenie płytek 

gresowych, 

 montaż ścianek działowych, 

 montaż ościeżnic drewnianych i nowych skrzydeł drzwiowych, 

 ułożenie instalacji elektrycznej, 

 wykonanie obróbek dekarskich przy świetlikach. 

W Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Bychawie w dwóch salach lekcyjnych wykonano 

montaż wykładzin obiektowych na kwotę 24 000 zł.  

W Szkole Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej wykonano montaż 

części ogrodzenia budynku szkoły na kwotę 3 900 zł. oraz wykonanie wentylacji na kwotę 

1 000 zł.  

W Szkole Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce przeprowadzono remont 

w budynku oddziału przedszkolnego w Zdrapach na kwotę 8 900 zł.  
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5.1.5 Uwarunkowania demograficzne 

Zgodnie z danymi GUS według stanu na grudzień 2017 roku miasto Bychawa jest 

miejscowością do 5 tysięcy mieszkańców. Konsekwencją obniżenia liczby mieszkańców 

Bychawy poniżej 5 tysięcy jest uzyskanie przez Gminę Bychawa w 2018 r. oraz 2019 r. 

zwiększonej kwoty subwencji oświatowej na uczniów w szkole na terenie miasta Bychawa. 

Jednocześnie sytuacja ta spowodowała uzyskanie przez nauczycieli zatrudnionych w szkole 

i przedszkolu na terenie miasta Bychawa prawa do dotychczas nie otrzymywanego dodatku 

wiejskiego stanowiącego 10% wynagrodzenia zasadniczego. 

Prognoza demograficzna na najbliższe lata wskazuje, że liczba urodzeń spada, względnie 

utrzymuje się na tym samym poziomie. Sytuację w poszczególnych rocznikach obrazuje 

poniższa tabela: 

Tabela 42 Liczba dzieci urodzonych w poszczególnych rocznikach 

Rocznik Meldunki stałe Meldunki czasowe Liczba dzieci ogółem 

2005 100 4 104 

2006 128 2 130 

2007 114 2 116 

2008 125 1 125 

2009 127 2 129 

2010 138 3 141 

2011 132 0 132 

2012 112 1 113 

2013 117 1 118 

2014 117 1 118 

2015 98 2 100 

2016 97 0 97 

2017 101 3 104 

2018 101 1 102 

2019 113 0 113 

5.1.6 Stypendia szkolne 

Corocznie Gmina Bychawa wspiera finansowo uczniów w formie stypendiów i zasiłków 

szkolnych. z tej formy pomocy skorzystali uczniowie zamieszkali na terenie gminy, dla 

których dochód na jednego członka rodziny nie przekroczył kwoty 528 zł. Na powyższe 

zadanie wykorzystano dotację z budżetu Wojewody Lubelskiego w wysokości 95 954,00 zł. 
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Tabela 43 Pomoc materialna dla uczniów i wychowanków w 2019 roku 

Forma pomocy Liczba przyznanej pomocy: 
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w
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Pomoc materialna dla uczniów 
w formie stypendium socjalnego 

57 10 17 1 1 102 904 

Stypendium za wybitne osiągnięcia 2 --- --- --- --- 1 000 

Zasiłki szkolne 4 --- 3 --- --- 4 100 

Gmina zapewnia dowożenie uczniom do szkół podstawowych zlokalizowanych na jej terenie 

oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do 

specjalnych ośrodków: w Bystrzycy, Matczynie i w Lublinie. Uczniom nie objętym 

zbiorowym dowożeniem gmina zwraca koszty związane z dowożeniem, w okresie od I-VI 

2019 r. zwrot dla 3 osób, w okresie od IX-XII 2019 r. zwrot dla 2 osób. 

Tabela 44 Dowożenie uczniów do szkół w roku 2019 

 Liczba uczniów 

od I-VI 2019 od IX-XII 2019 

Uczniowie zamieszkujący w znacznym oddaleniu od szkoły 371 300 

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego 

19 16 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

5.1.7 Środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł na realizację zadań 
oświatowych 

Ponadto w 2019 roku Gmina Bychawa pozyskała środki z rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej na wyposażenie pracowni przyrodniczych (biologicznej, chemicznej, 

fizycznej, geograficznej) w Szkole Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce 

w wysokości 75 000 zł. w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” pozyskano środki 

w łącznej wysokości 56 000 zł. na zakup sprzętu: tablice, monitory interaktywne, dla czterech 

szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej w Bychawie, Szkoły Podstawowej im. Zofii 

Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej, Szkoły Podstawowej im. Kajetana Koźmiana 

w Bychawce oraz Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej. 

5.1.8 Wydatki oświatowe w roku 2019 

Podstawowym źródłem dochodów związanych z oświatą jest subwencja oświatowa, czyli 

część oświatowa subwencji ogólnej. Jej wysokość dla całego kraju jest corocznie ustalana 

ustawą budżetową.  

Niestety, dochód z tego tytułu częstokroć nie jest wystarczający na pokrycie wydatków na 

oświatę w jednostce samorządu. Kwotę kosztów związanych z oświatą przewyższającą 
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dochody z subwencji oświatowej gmina zmuszona jest pokryć ze własnych środków, dlatego 

dokłada się wszelkich starań aby poprzez optymalizację sieci placówek oraz odpowiednie 

zarządzanie organizacją w poszczególnych jednostkach budżetowych koszty te były 

minimalizowane. 

Tabela 45 Wydatki na zadania subwencjonowane w 2019 roku 

Placówka Wydatki ogółem 

Szkoła Podstawowa w Bychawie  5 369 921,86 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej 1 473 673,11 

Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana w Bychawce 1 315 201,95 

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej 1 114 392,43 

Szkoła Podstawowa im. Księdza Dominika Maja w Zaraszowie 1 399 578,48 

Razem 10 672 767,83 
Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Wydatki na zadania subwencjonowane ogółem w roku 2019 wyniosły 10 672 767,83 zł, 

w tym: 

 środki własne gminy 832 086,83 zł, tj. 7,8 % wydatków subwencjonowanych,  

 subwencja z budżetu państwa 9 840 681 zł, tj. 92,2 % wydatków subwencjonowanych. 

Oprócz zadań subwencjonowanych gmina realizuje zadania, które jest zobowiązana 

finansować z własnych środków. Jest to zapewnienie możliwości korzystania z wychowania 

przedszkolnego gdzie wsparciem jest subwencja przekazywana z budżetu państwa na dzieci 

sześcioletnie, na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dotacja na 

dzieci od 2,5 do 5 lat. Ponadto Gmina Bychawa pokrywa koszty utrzymania stołówek 

szkolnych, dowożenia uczniów do szkół, utrzymania boiska „Orlik”, przyznawania 

stypendiów motywacyjnych. 

Tabela 46 Wydatki na zadania własne współfinansowane z subwencji i dotacji w roku 

Placówka Wydatki na zadania własne gminy 

Samorządowe Przedszkole nr 1 w Bychawie 1 766 661,31 

Oddziały przedszkolne w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Bychawa 

511 998,83 

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. 
Księdza Dominika Maja w Zaraszowie 

246 108,27 

Przedszkole Niepubliczne „Akademia Poziomkowa 
w Bychawie” 

565 207,76 

Razem 3 089 976,17 
Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

W celu wsparcia finansowania zadań własnych wymienionych w powyższej tabeli Gmina 

Bychawa otrzymała z budżetu państwa w 2019 roku subwencję na dzieci sześcioletnie objęte 

wychowaniem przedszkolnym oraz na uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego w wysokości 902 900,00 zł. Dotacja otrzymana na dzieci w wieku 

przedszkolnym wyniosła 350 750 zł. Łącznie kwota wsparcia wyniosła 1 253 650,00 zł. 
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Tabela 47 Wydatki na zadania własne finansowane ze środków własnych gminy w 2019 roku 

Rodzaj wydatku  Wydatki na zadania własne gminy 

Utrzymanie stołówek szkolnych 336 595,98 

Dowożenie uczniów do szkół 883 653,23 

Stypendia motywacyjne 15 811,00 

Utrzymanie boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej 
w Bychawie + remont 

99 511,00 
w tym remont 64 800,00 

Razem 1 335 571,21 
Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Wydatki oświatowe stanowią znaczną pozycję w budżecie Gminy Bychawa. Wartość 

wydatków oświatowych w 2019 roku wyniosła 15 069 759,73 zł (na tzw. zadania 

subwencjonowane 10 672 767,83 zł, na zadania własne 4 425 547,38 zł). Subwencja i dotacja 

na wychowanie przedszkolne oraz na program rządowy „Aktywna tablica” otrzymana przez 

gminę z budżetu państwa opiewała na kwotę 11 150 331 zł. Nadwyżka wydatków 

oświatowych nad subwencją oświatową otrzymaną z budżetu państwa oraz innymi wpływami 

z tytułu realizacji zadań oświatowych wyniosła w 2019 roku 3 919 428,73 zł i została 

sfinansowana ze środków własnych Gminy Bychawa.  

5.1.9 Ważne wydarzenia w oświacie w 2019 roku 

Ważnym wydarzeniem 2019 r. w oświacie, które zapisało się w pamięci w środowiska 

edukacji jest uzyskanie przez dyrektorów szkół i przedszkola złotych Medali za Długoletnią 

Służbę. złoty Medal za Długoletnią Służbę jest odznaczeniem państwowym przyznawanym 

po 30 latach pracy zawodowej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków 

wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Medale z rąk Lubelskiego Kuratora 

Oświaty i Wojewody Lubelskiego otrzymali: Małgorzata Tudrujek – dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Bychawie, Marta Żyśko – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Franciszka 

Lebiedy w Starej Wsi Drugiej, Anna Pietrzak – dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 1 

w Bychawie, Mirosław Stoczkowski – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej 

w Woli Gałęzowskiej. 

Poza odznaczeniem państwowym dużym wyróżnieniem w oświacie jest nagroda Lubelskiego 

Kuratora Oświaty, którą na wniosek Burmistrza Bychawy otrzymała w 2019 r. Marta Żyśko – 

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej. 

5.2 Biblioteka 

Miejska Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury. Służy zaspokajaniu 

potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności Gminy oraz uczestniczy 

w upowszechnianiu wiedzy i kultury, organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku 

nauki i kultury polskiej i światowej.  

Do podstawowych zadań biblioteki należą: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie 

i ochrona materiałów bibliotecznych, w tym materiałów dotyczących własnego regionu, 

udostępnianie zasobów, umożliwianie mieszkańcom Gminy Bychawa korzystanie z zasobów 

innych bibliotek w ramach współpracy międzybibliotecznej, prowadzenie działalności 

informacyjnej, bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej, 

popularyzatorskiej, tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych 
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i faktograficznych, organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, 

służących popularyzacji literatury, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego 

Gminy, współpraca z innymi instytucjami kultury, w tym bibliotekami, stowarzyszeniami, itp  

W strukturach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie znajdują się następujące agendy:  

 Oddział dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci, Czytelnia – zlokalizowane w budynku 

stanowiącym współwłasność z Bychawskim Centrum Kultury, ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa,  

 Oddział Pedagogiczny, zlokalizowany w budynku CECH-u Rzemiosł Różnych 

i Przedsiębiorczości, ul. Lubelska 2; 23-100 Bychawa, lokal wynajmowany 

 2 filie w terenie, tj. w Starej Wsi Pierwszej i Bychawce Drugiej, z lokalizacją 

w remizach OSP; lokale nieodpłatnie użyczone 

 5 punktów bibliotecznych, 3 w mieście (w Przedszkolu Samorządowym, Przedszkolu 

Niepublicznym “Poziomka”, a także w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ZOZ 

w Bychawie oraz 2 na wsi (w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej 

im. F. Lebiedy w Starej Wsi Drugiej i Szkole Podstawowej im. K. Koźmiana 

w Bychawce) 

Żaden z budynków użytkowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bychawie nie jest 

dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  

W 2019 r. wykonano instalację sanitarną w filii bibliotecznej w Bychawce. Zmieniono 

aranżację wnętrza czytelni w bibliotece głównej.  

Zbiory: 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 roku liczył: 47 343 woluminów, zaś na koniec 2019 

roku 48 271 woluminów. Zasoby biblioteki obejmują: księgozbiór, audiobooki, filmy, gazety 

i czasopisma, mapy. Zbiory audiowizualne w 2019 roku zostały wzbogacone o 17 pozycji. 

Zasób zbiorów multimedialnych (w tym: audiobooki, filmy, mapy) na koniec 2019 roku 

liczył: 211 jednostek inwentarzowych.  

W 2019 roku zarejestrowano: 1710 użytkowników. W ciągu roku biblioteki odnotowały: 35 

990 odwiedzin. Czytelnikom udostępniono ogółem: 35 884 jednostek zbiorów bibliotecznych. 

Zbiory biblioteki w 2019 roku wzbogacono o 1244 woluminów, w tym: 893 woluminy 

z zakupu, oraz 351 woluminów stanowią dary od wydawców, czytelników, autorów, itp.  

Kadra  

W bibliotece zatrudnionych było 9 osób (5,48 etatów). W ciągu roku struktura zatrudnienia 

nie zmieniła się.  

W poszczególnych agendach użytkowano: 24 komputerów, w tym 24 z dostępem do 

szerokopasmowego internetu. Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie udostępnia katalog 

on-line z możliwością zdalnego zarządzania kontem czytelniczym przez użytkowników, 

w tym: składania zamówień, prolongaty wypożyczonych materiałów. Czytelnicy otrzymują 

powiadomienia o terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Biblioteka 

prowadzi własną stronę www, wszystkie agendy mają profile na FB.  

Finansowanie 

Budżet MBP w Bychawie w 2019 roku wynosił: 463 509,33 zł., w tym 437 000 zł. - dotacja 

Organizatora - Gminy Bychawa na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa 
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(w tym dotacja Urzędu Marszałkowskiego na działalność Oddziału Pedagogicznego). 

Pozyskano 8 886 zł. na zakup nowości wydawniczych z programu MKiDN.  

Współpraca 

Biblioteka współpracuje z: 

 placówki oświatowe: przedszkola i oddziały przedszkolne samorządowe 

i niepubliczne, szkoły podstawowe i średnie z terenu Gminy Bychawa 

 Bychawskie Towarzystwo Regionalne 

 Bychawskie Centrum Kultury 

 Środowiskowy Dom Samopomocy 

 Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 

 KGW z terenu Gminy Bychawa 

 SP ZOZ w Bychawie 

 biblioteki publiczne 

 media: Głos Ziemi Bychawskiej, Radio Lublin, Magazyn lubelski LAJF 

 lokalny biznes 

Działalność promocyjna, edukacyjna, kulturalna 

Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie była organizatorem wielu inicjatyw kulturalnych, 

literackich, edukacyjnych. Brała udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej, realizowanej 

przez Instytut Książki “Mała książka - wielki człowiek” . W ramach kampanii każde dzieko 

w wieku przedszkolnym oraz ich rodzice otrzymali wyprawki czytelnicze.  

Zajęcia stałe literackie, plastyczne, interdyscyplinarne: 

 Przygoda ze sztuką, cotygodniowe warsztaty literacko-artystyczne dla dzieci w wieku 

szkolnym Liczba uczestników: 15 osób 

 Przedszkolaki piszą kolorami, zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym (20 osób)  

 Bychawska Szkoła Pisania, międzypokoleniowe warsztaty pisarskie, odbywające się 

raz w miesiącu. Prowadzenie: Monika A. Oleksa, lubelska pisarka 

 Warsztaty Kreatywności, cotygodniowe, międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze 

w bibliotece w Starej Wsi Pierwszej. Liczba uczestników 10-20 osób 

 Biblioteka w walizce, długofalowy projekt polegający na udostępnianiu literatury dla 

dzieci na miejscu w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Bibliotekarz, raz 

w tygodniu z walizka pełną książek dociera do grup przedszkolnych.  

5.2.1 Wykaz ważniejszych wydarzeń kulturalnych, w układzie chronologicznym: 

4.02. Spotkanie z nowymi technologiami. Druk 3D. Pokazy  

26.02. Gala. Czytelnik Roku 2018. W programie: wręczenie statuetek, dyplomów, nagród, 

„Krasnal Nicpoń” – spektakl dla dzieci; wywiad z Moniką A. Oleksa autorką książki, która 

wygrała plebiscyt na najchętniej wypożyczaną książkę; Książka w życiu sławnych kobiet: 

Ordonki, Z. Nałkowskiej, M. Konopnickiej, H. Mniszkówny, M. Rodziewiczówny i innych. 

W role sławnych kobiet wcieliły się panie z Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet 

Aktywnych.  
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2.03. Kusaki dla Mola, literacko kulinarne-wydarzenie poprzedzone konkursem. Zadanie 

konkursowe polega na poszukiwaniu smaków w literaturze pięknej. Następnie podczas finału, 

uczestnicy konkursu przyrządzają literackie dania na oczach publiczności. W ten sposób 

każdy może poczuć smak literatury na języku. o dawnych zwyczajach związanych z kusakami 

przypomnieli członkowie Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego w przedstawieniu pod 

tytułem „Zapusty” w reż. Teresy Tracz – prezesa stowarzyszenia i czytelniczki naszej 

biblioteki.  

5.03 Święto Kobiet w bibliotece w Starej Wsi. Jedno z ważniejszych wydarzeń w tym 

środowisku. W programie: „Niesamowita kobieta” – skecz w wykonaniu czytelników: Ilony 

Fijołek-Mituły i Artura Płazy; Kobietom…koncert chóru męskiego z Bychawskiego Centrum 

kultury; Dla Pań… wernisaż wystawy malarstwa Stefanii Wójcik; muzyczny prezent dla pań 

od mieszkańca Starej Wsi Rafała Rozwałki; Kwiaty i życzenia od burmistrza Bychawy oraz 

bankiet w eleganckim stylu przygotowany przez panie zrzeszone w kołach gospodyń 

wiejskich z trzech części miejscowości, Starej Wsi Pierwszej, Drugiej i Trzeciej.  

15.03 XXI wiek. Choroba przeciętności. Przestań być częścią klonówpromocja książki 

i spotkanie autorskie z Pawłem Blicharskim, 19 latkiem, któremu znudziła się przeciętność 

i marnowanie czasu na nic nierobienie.  

7.06. Spotkanie z Grażyną Lutosławską w bibliotece w Starej Wsi Pierwszej. Spotkanie miało 

ciągi dalsze: 4 lipca odbyły się warsztaty tworzenia ilustracji do opowiadania „Tula” Grażyny 

Lutosławskiej, zakończone wystawą dziecięcych prac w Starowiejskiej Galeryjce „Lazur”.  

15.06. Otwarte spotkanie literacko-artystyczne w bibliotece w Bychawce. W programie: 

zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Bychawskiej Szkole Pisania; literacki spacer 

„Śladami pisarzy w Bychawce”. W roli przewodnika bibliotekarka, Ewa Sprawka; wystawa 

obrazów Stefana Olecha, ludowego malarza i poety, nieżyjącego już mieszkańca Bychawki; 

promocja książki „Bychawka malowana słowem i pędzlem. Stefan Olech – człowiek z pasją, 

autorstwa syna artysty Krzysztofa; rozmowę z autorem książki przeprowadziła Monika A. 

Oleksa; wspomnienia mieszkańców, którzy znali i pamiętają lokalnego artystę. Uczestniczyło 

40 osób. Trasa promocyjna książki rozpoczęła się w bibliotece w Bychawce, następnie 

23.06.2019 książkę promowano w Szkole Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce, 

która jest w posiadaniu największej kolekcji obrazów Stefana Olecha. Rozmowę – wywiad 

z autorem książki i jednocześnie synem artysty przeprowadziła Barbara Cywińska, dyrektor 

MBP w Bychawie. Uczniowie tej szkoły pod kierunkiem nauczycielki Anny Bartnik 

przygotowali montaż słowno- muzyczny, ilustrowany obrazami Olecha. Uczestniczyło 110 

osób. Kolejne spotkanie promocyjne odbyło się w Bychawie 30.06. 2019 r. Rozmowę 

z autorem książki przeprowadziła Barbara Cywińska, zaś blok wspomnień mieszkańców – 

Anna bartnik. Spotkaniu towarzyszył montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczennic ze 

Szkoły Podstawowej im. K. Koźmiana z Bychawki. Na koniec książka trafiła do mediów, 21 

lipca w Radiu Lublin, w programie Nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa redaktor 

Magdalena Lipiec – Jaremek rozmawiała z Krzysztofem Olechem, Anną Bartnik i Barbarą 

Cywińską o książce „Bychawka słowem i pędzlem malowana. Stefan Olech – człowiek 

z pasją”. Wiersze recytowały uczennice Szkoły Podstawowej im. Kajetana Koźmiana 

w Bychawce. 
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https://radio.lublin.pl/news/nie-tylko-rozrywkowa-niedziela-radiowa-

3374037?fbclid=IwAR17YbeWx6A5_muQGRL0J9hkF66k88_9igadlyEicrFva-

NssXWkquQqYa4 

Teraz książka znajduje się w zasobach bibliotek i prywatnych zbiorach.  

21.09 Promocja debiutanckiej powieści Jadwigi Grzesiak Pensjonat „Pod Malinką”. 

Wydawcą książki jest Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie. Książka wywołała spore 

zamieszanie nie tylko w środowisku ale i poza nim. 19 września Jadwiga Grzesiak oraz 

Matylda Graboś, bibliotekarka, która zaprojektowała okładkę do książki były gośćmi Radia 

Lublin i programu Magdaleny Lipiec-Jaremek Piękne życie debiutująca pisarka. Tematem 

rozmowy był literacki debiut Pensjonat „Pod Malinką” bychawianki Jadwigi Grzesiak: 

https://www.radio.lublin.pl/news/19-09-2019-piekne-zycie; 21 września Jadwiga Grzesiak 

i jej debiutancka powieść zagościły również audycji "Księgarnia" Małgorzaty Żurakowskiej 

(Radio Lublin); 29 października podczas Forum Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu 

lubelskiego. Bychawa 2019, Jadwiga Grzesiak w rozmowie z Matyldą Graboś, bibliotekarką 

z MBP w Bychawie podzieliła się wrażeniami z pracy nad książką. 28. października odbyło 

spotkanie autorskie i premiera debiutanckiej książki Jadwigi Grzesiak dla bibliotekarzy 

powiatu lubelskiego w Dominowie. Spotkanie zorganizowała PBP w Lublinie. Poprowadziła 

je Urszula Kurek. W spotkaniu uczestniczyła również ilustratorka Anna Kulka. Uczestnicy 

otrzymali od Wydawcy nieodpłatnie egzemplarze książki. 1 listopada w Magazynie 

Dziennika Wschodniego, Agnieszka Kasperska w artykule Piórem po Lubelszczyźnie napisała 

o debiutującej pisarce z Bychawy: https://www.dziennikwschodni.pl/…/piorem-po-

lubelszczyznie,…; o książce i debiutującej pisarce seniorce pisali też blogerzy: 28.10: 

https://przystanekzacisze.blogspot.com/2019/10/malinka-na-wybiegu-czy-

premiera.html?fbclid=IwAR26scj9Zc9s6B0OaMFFmemvA9ACubwSWJQq4317_Bu6643kZ

M8TqRn14wQ; 25-27 grudnia podczas Lubelskich Spotkań Seniorów Lub Senior, na stoisku 

LGD „Kraina wokół Lublina” można było spotkać się „oko w oko” z Jadwigą Grzesiak, 

autorką książki Pensjonat „Pod Malinką”. 18.12. Jadwiga Grzesiak wraz z przedstawicielką 

Wydawcy Barbarą Cywińska spotkały się z czytelniczkami w bibliotece Gminy Zamość 

w Mokrem w ramach DKK. W spotkaniu uczestniczyło 20 pań.  

5.10. Noc Bibliotek. W programie: „Czerwony Kapturek”, spektakl dla dzieci. Teatr Kto 

Tam?; Łapacze snów. Warsztaty dla dzieci i nie tylko; Magdalena Gąbka. Opowieść 

o pielgrzymowaniu do Santiago de Compostella; Michał Podleśny. Recital na dudach; „Ptyś 

i Bill”. Dobranocka na dużym ekranie; Panoptikum III . Wernisaż; Tracz Band. Koncert 

W programie ponadto: 

Gość specjalny: Jadwiga Grzesiak, autorka powieści Pensjonat „Pod Malinką”. 

„Podaruj wiersz” – akcja społeczna Fundacji im. Zbigniewa Herberta 

Flirt z: „Moniką” i „Markiem Hłaską” 

Gry planszowe, książki, czasopisma, audiobooki, klocki… 

20.10 Helena Zofia Cholszewska. Wiersze – promocja tomu poezji poetki z Bychawki. 

Poetka Cholszewska to przypadkowe, regionalne odkrycie. Promocji towarzyszył blok 

wspomnień starszych mieszkańców Bychawki oraz rodziny. W spotkaniu uczestniczyła córka 

poetki Janina Kaniewska oraz wnuczka Renata Filipiak. Uczestniczyło 30 osób. 11.12 

https://radio.lublin.pl/news/nie-tylko-rozrywkowa-niedziela-radiowa-3374037?fbclid=IwAR17YbeWx6A5_muQGRL0J9hkF66k88_9igadlyEicrFva-NssXWkquQqYa4
https://radio.lublin.pl/news/nie-tylko-rozrywkowa-niedziela-radiowa-3374037?fbclid=IwAR17YbeWx6A5_muQGRL0J9hkF66k88_9igadlyEicrFva-NssXWkquQqYa4
https://radio.lublin.pl/news/nie-tylko-rozrywkowa-niedziela-radiowa-3374037?fbclid=IwAR17YbeWx6A5_muQGRL0J9hkF66k88_9igadlyEicrFva-NssXWkquQqYa4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.radio.lublin.pl%2Fnews%2F19-09-2019-piekne-zycie%3Ffbclid%3DIwAR36J5-9tIUGz07ogS2KMjAWAK9oa5voJf8F4dkhZlU0M9YkImePVkakMTE&h=AT0iZAd8qMF06i5SxbuuyOTz5J94vs1S3duVJg3b7_ZvunsaMhbv7CM7uFqsJiXLj9KEWM4OR_ua44T9NFdwCy2uOefjCw9HYSfrcIlUVsgJXJ_6RlfVmc993IBIf7WeXpAzl7MWT2PybPdCOrpGT6p3-UP_EjotDlOKL5iDgGcphNVjIADiUTvy71D5c2ZeeXhMwHGj_YSXhyUQpfGtnm0zE0IWOjuTQY4y9y-2IcraGL2oPhaX82Cn20S0Dv21V9cDVD328PLhv7TuqxZkvKu5hiO9zpysesy413KJMXz8lzgTzMBoJRqJRTRmdbTmv63QZYz_t-hSjYgvVQNHJz-mvPNo4eOFUeFyinalx5kCvp2VJHmUC-qSrE8RfaDXT7cimsWjiHGyJLsSW7o83XZ9gVzrZlCqKxNzGX9tkC13HCvDbLi5mY38p6Kuuw_f9AQ6PA_NZrmvyHnOV1yDidA30V1l-RVzT3hX9jmKNt1nG2bREVBiqJT3xK52uJTF4-zKmY2ZB_WLQHCE-NSh1qtvKT0pIStlftMB-w0rmfpJdJBHxAeKz-JqiXZl-VKigm6eXYQrxM63UuBBttWujXNV9AmuLZ6YYF6uUycHuXSWB92sCW1TqB59oHTctSPBpYM
https://www.dziennikwschodni.pl/%E2%80%A6/piorem-po-lubelszczyznie,%E2%80%A6
https://www.dziennikwschodni.pl/%E2%80%A6/piorem-po-lubelszczyznie,%E2%80%A6
https://przystanekzacisze.blogspot.com/2019/10/malinka-na-wybiegu-czy-premiera.html?fbclid=IwAR26scj9Zc9s6B0OaMFFmemvA9ACubwSWJQq4317_Bu6643kZM8TqRn14wQ
https://przystanekzacisze.blogspot.com/2019/10/malinka-na-wybiegu-czy-premiera.html?fbclid=IwAR26scj9Zc9s6B0OaMFFmemvA9ACubwSWJQq4317_Bu6643kZM8TqRn14wQ
https://przystanekzacisze.blogspot.com/2019/10/malinka-na-wybiegu-czy-premiera.html?fbclid=IwAR26scj9Zc9s6B0OaMFFmemvA9ACubwSWJQq4317_Bu6643kZM8TqRn14wQ
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podobne spotkanie zorganizowała filia nr 12 MBP w Lublinie. Helena Zofia Cholszewska 

przez wiele lat mieszkała w Lublinie, tam też zmarła.  

14.11. Gawęda historyczna o tym co wydarzyło się 450 lat temu. Prowadzenie Janusz Urban – 

historyk, burmistrz Bychawy Spotkaniu towarzyszyła wystawa objazdowa Litwa – Polska. 

Unia 1569” przygotowana przez PBP w Lublinie. Uczestniczyło 50 osób. Filia w Starej Wsi 

Pierwszej. Uczestniczyło 50 osób. Byli to uczniowie Szkoły Podstawowej im. F. Lebiedy 

w Starej Wsi drugiej wraz z opiekunami, oraz zainteresowani mieszkańcy Starej Wsi 

październik-listopad-grudzień – Galeria na płocie. Kierowani myślą, ze czytać można 

wszędzie, stworzyliśmy galerię na płocie przy parkingu, w sąsiedztwie placu zabaw 

i Bychawskiego Centrum Kultury. Na 8 tablicach, przygotowanych przez PBP w Lublinie, 

zaprezentowano autorów i fragmenty nowel – bohaterów Narodowego czytania 2019. 

Ekspozycja w dniu Narodowego Czytania zdobiła płot Zespołu Szkół im. ks. A. 

Kwiatkowskiego w Bychawie – współorganizatora edycji powiatowej Narodowego Czytania 

oraz 18 września – wystawa była prezentowana w Szkole Podstawowej w Starej Wsi Drugiej, 

podczas Narodowego czytania lokalnej edycji, organizowanej w partnerstwie biblioteki 

i szkoły.  

19.12. Bychawa dawna – historia miasta zamknięta w fotografii. Promocja albumu, 

wydanego przez Bychawskie Towarzystwo Regionalne. Przygotowanie albumu: skanowanie 

zdjęć wykonali pracownicy biblioteki, album do druku, tj, opracowanie zdjęć, skład, projekt 

okładki wykonała Matylda Graboś z MBP w Bychawie, ona też oraz Barbara Cywińska są 

autorkami wstępów do dwóch rozdziałów książki.  

W wydarzeniach, mających na celu promocję czytelnictwa udział wzięło około: 6 000 osób 

5.3 Bychawskie Centrum Kultury 

Bychawskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, dla której Organizatorem 

jest Gmina Bychawa. Przedmiotem działalności instytucji jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji 

kulturalnych społeczeństwa, tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz 

sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz upowszechnianie kultury fizycznej. 

Siedziba Bychawskiego Centrum Kultury znajduje się w budynku przy ul. M. J. Piłsudskiego 

34 w Bychawie. Budynek ten został przekazany decyzją z 2000 roku instytucji na własność. 

Bychawskie Centrum Kultury w maju 2019 r. przekazało Aktem Notarialnym, Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Bychawie darowiznę w postaci współwłasności w budynku i gruncie, 

na którym znajduje się siedziba BCK i MBP. Udział biblioteki w budynku wynosi 

38239/120773 natomiast przekazany grunt ma powierzchnię 173,60m2. Darowizna powyższa 

wynikała z faktu, że Miejska Biblioteka Publiczna złożyła wniosek do Instytutu Książki na 

rozbudowę i modernizację budynku, w którym ma siedzibę. W celu spełnienia wymogów 

formalnych. konieczne było posiadanie na własność(lub współwłasność) przez bibliotekę 

pomieszczeń, w których funkcjonuje.  

Bychawskie Centrum Kultury zarządza Stadionem Miejskim w Bychawie, który udostępnia 

nieodpłatnie Klubowi BLKS GRANIT Bychawa na rozgrywki piłkarskie oraz udostępnia 

innym instytucjom i stowarzyszeniom na imprezy plenerowe i inne. Utrzymuje obiekt 
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w należytym stanie, prowadzi prace remontowe w budynku Stadionu, dba o płytę główną 

i boiska treningowe oraz trybuny. 

W marcu 2019 r. Bychawskie Centrum Kultury zakupiło kosiarkę samobieżną 

z przeznaczeniem do pielęgnacji terenów zielonych na Stadionie Miejskim w Bychawie. Na 

ten cel Bychawskie Centrum Kultury otrzymało dotację celową z Gminy Bychawa 

w wysokości 18 000,00 zł. Bychawskie Centrum Kultury wykonało także prace 

modernizacyjne przy ogrodzeniu Stadionu w związku z wymogami PZPN jakie musi spełnić 

Klub BLKS Granit, w związku z dostaniem się do 4 ligi. 

W 2019 r. Bychawskie Centrum Kultury, w celu poprawy ochrony mienia w szczególności 

placu zabaw i siłowni plenerowej - OSA zamontowało system kamer monitorujących w ilości 

8 sztuk – koszt wyniósł około 7 000,00 zł. 

Bychawskie Centrum Kultury, obok działalności kulturalnej, prowadzi działalność 

gospodarczą, wynajmuje sale na różnego rodzaju zajęcia, prowadzi odpłatne zajęcia aerobiku 

dla dorosłych a także prowadzi Kawiarnię „Złota Lira”, środki finansowe uzyskane 

z działalności gospodarczej przeznacza na działalność kulturalną. 

I. Bychawskie Centrum Kultury prowadzi swoją działalność w oparciu o środki finansowe 

pochodzące z następujących źródeł:  

1. Dotacja podmiotowa z Gminy Bychawa – 682 200,00  

2. Przychody z działalności BCK – 256 182,79 

3. Przychody ze sprzedaży towarów w Kawiarni – 95 214,16 

4. Pozostałe przychody operacyjne – 36 027,73 

w tym związane z amortyzacją – 25 177,76 

5. Przychody finansowe – 29,14 

Łącznie – 1 069 653,82 

Koszty jakie poniosła instytucja w 2019 roku przedstawiają się następująco: 

1. Zużycie materiałów i energii – 148 999,55 

2. Usługi obce- 252316,74 

3. Podatki i opłaty – 12653,73 

4. Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)- 475166,22 

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 98286,44 

6. Pozostałe koszty rodzajowe – 9777,74 

7. Koszty finansowe – 992,79 

8. Pozostałe koszty operacyjne – 836,33 

10. 9.Koszt zakupu sprzedanych towarów – 41 013,41 

11. Amortyzacja – 25928,93 

Łącznie – 1 065 971,88 

W BCK wg. stanu na 31.12.2019 r. zatrudnionych było 13 pracowników, co stanowi łącznie 

9,45 etatu, z tego: 

 11 osób na podstawie umowy na czas nieokreślony (7,70 etatu)  

 2 osób na podstawie umowy na czas określony (1,75 etaty), 
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a także osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnych tj. instruktor do prowadzenia zajęć 

rękodzielniczo- plastycznych, do zajęć wokalnych oraz do zajęć aerobiku a także instruktor 

do zajęć akrobatyki. 

 w ramach organizowania i prowadzenia działalności BCK prowadzi: 

1. Zajęcia stałe, 

2. Organizuje i współorganizuje imprezy, 

3. Zarządza użyczonym Stadionem Miejskim, 

4. Kawiarnię Artystyczną „ZŁOTA LIRA”, 

Wykonane prace inwestycyjne i remontowe w Bychawskim Centrum Kultury w roku 2019: 

1. System monitoringu wewnątrz budynku i na zewnątrz. 

2. Częściowa wymiana zniszczonego ogrodzenia wokół budynku BCK. 

3. Odmalowanie we własnym zakresie holu w budynku BCK. 

4. Modernizacja ogrodzenia na Stadionie Miejskim w Bychawie. 

Bychawskie Centrum Kultury współpracuje z instytucjami gminnymi oraz organizacjami 

pozarządowymi na płaszczyźnie współorganizacji różnego rodzaju imprez (przegląd 

zespołów ludowych, noc świętojańska, różnego rodzaju obchody rocznic, itp.), a także 

nieodpłatnie użycza sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy oraz sale. 

5.3.1 Imprezy kulturalne i rozrywkowe zrealizowane przez BCK w 2019 r. 

(samodzielnie przez BCK oraz na zasadach współorganizacji z innymi instytucjami) 

1. grudzień 2018 -styczeń 2019 - „Przystąpmy do szopy” – koncerty kolęd przy 

bychawskiej szopce, 

2. Koncert Zespołu Mazowsze – (współorganizator) 

3. 6 stycznia – Koncert kolęd „Pójdźmy wszyscy z pokłonem” 

4. 11 stycznia - Samorządowe spotkanie noworoczne (współorganizator) 

5. 13 stycznia - Spotkanie opłatkowe „Seniorów” 

6. 20 stycznia – Gminny Przegląd Jasełek 

7. 21 stycznia - Gminy dzień babci i dziadka (współorganizator) 

8. 16 lutego - KUSAKI - zabawa karnawałowa 

9. 8 lutego - Bal ostatkowy – Klub Seniora (współorganizator) 

10. 11 lutego – 22 lutego - Ferie z BCK 

 tenis stołowy dla dzieci i młodzieży 

 bilard w złotej Lirze 

 wyjazdy na lodowisko, narty, Lasery 

zajęcia wokalne 

 robotyka dla dzieci i młodzieży 

 zajęcia taneczne ( HIP HOP, taniec współczesny) 

 warsztaty plastyczne, 

 Klub Małych Odkrywców 

11. 14 lutego - Koncert walentynkowy w Kawiarni złota Lira 

12. 16 lutego – Potańcówka Karnawałowa z Zespołem 

13. 21 lutego – Bal Karnawałowy dla dzieci „W Krainie Smerfów” 

14. 8 marca – Spektakl z okazji dnia kobiet- „Kabaret Starszych Pań i Panów” 

15. 1 kwietnia – Wiosenny Pokaz Mody dla dzieci 

16. 7-8 kwietnia – Retrospektywy Festiwalu NNW w Bychawie- (współorganizator) 
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17. 14 kwietnia – Przegląd Dziecięcych Talentów (współorganizator) 

18. 3 maja - Uroczystości patriotyczne – (współorganizator) 

19. 15 maja - Konkurs recytatorski  

20. 19 maja – Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze- (współorganizator) 

21. 2 czerwca - XX Ogólnopolski Festiwal ,,W Krainie Pierogów Bychawa 2019''  

22. 23 czerwca- Noc Świętojańska- (współorganizator) 

23. 14-15 lipca Festiwal „Śladami Singera (współorganizator) 

24. 28 lipca – Potańcówka Bychawska 

25. 28 lipca III rodzinny festyn-Profilaktycznie, zdrowo, sportowo-(współorganizator) 

26. 29 lipca – 9 sierpnia – półkolonie z BCK-iem (współorganizator) 

27. 15 sierpnia – uroczystości patriotyczne (współorganizator) 

28. 25 sierpnia - Dożynki Gminne (współorganizator) 

29. 12 września – Potańcówka Bychawska przy Kawiarni złota Lira 

30. 15 września – obchody 45-lecia Klubu Seniora (współorganizator) 

31. 22 września – Festyn Rodzinny „Poznaj smaki naszych ziem” – 

(współorganizator) 

32. 18 października – Dzień Edukacji Narodowej, 

33. 11 listopada - uroczystości patriotyczne pod pomnikiem (współorganizator) 

34. 28 listopada - Zabawa andrzejkowa dla dzieci 

35. 30 listopada- - Zabawa andrzejkowa z zespołem, 

36. 14-15 grudnia - Turniej Charytatywny Piłki Halowej 

37. 15 grudnia – „Zamieszanie w Krainie Bajek”- spektakl taneczny w wykonaniu 

dzieci z BCK 

38. 20 grudnia – Bychawska Wigilia dla Samotnych – (współorganizator) 

39. 29 grudnia - Koncert z okazji 15-lecia Chóru – Simul Cantare 

40. Grudzień/Styczeń - Przystąpmy do szopy – cykl koncertów kolęd przy 

bychawskiej szopce 

41. 31 Grudzień - Sylwester z Bychawskim Centrum Kultury 

Zajęcia stałe w BCK w 2019 r. 

1. Zajęcia wokalne dla dzieci – uczęszcza około 15 osób, 

2. Zajęcia z emisji głosu dla dzieci i młodzieży – 15 osób, 

3. Klub Seniora ok. 40 osób , 

4. Chór BCK około 20 osób, 

5. Aerobik 25 osób 

6. Zumba 15 osób 

7. Zajęcia rękodzielniczo -plastyczne - ok 10-15 osób 

8. Zajęcia taneczne dla dzieci - 4grupy- ok 80 osób 

9. Zajęcia fitness dla kobiet 

10. Tenis stołowy 

11. Taniec towarzyski dla dzieci 15 osób  

12. Męski zespół wokalny około 10 osób 

13. Rozgrywki PlayStation- około 10 osób. 

W zajęciach stałych organizowanych dla dzieci korzysta około 300 osób, natomiast dla 

dorosłych około 120 osób.  
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5.4 Partycypacja społeczna 

5.4.1 Gminna Rada Seniorów 

Seniorzy w Gminie Bychawa stanowią ważną grupę obywateli, których głos powinien być 

brany pod uwagę przez samorząd. Wobec czego w 2016 r. zrodził się pomysł utworzenia przy 

Radzie Miejskiej w Bychawie nowego ciała o charakterze doradczym, reprezentującego 

środowisko osób starszych. Gmina Bychawa, jako jedna z pierwszych w powiecie lubelskim 

na sesji rady miejskiej w dniu 31 marca 2016 r. podjęła uchwałę nr XVIII/113/2016 

w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów. Jej powołanie miało na celu pozwolić 

skuteczniej przedstawiać oczekiwania i potrzeby osób starszych wobec władz lokalnych.  

Głównym celem działania Gminnej Rady Seniorów jest integracja i wspieranie środowiska 

seniorów oraz reprezentowanie zbiorowych interesów seniorów na zewnątrz. 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

 opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów, 

 opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczących najstarszych mieszkańców gminy 

Bychawa, 

 inicjowanie działań na rzecz seniorów, 

 upowszechnianie i promowanie współpracy władz samorządowych Gminy Bychawa 

ze środowiskiem działającym na rzecz osób starszych, 

 wspieranie różnych form aktywności ludzi starszych, 

 dążenie do umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych, 

 monitorowanie potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Bychawa, 

 upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych. 

Rada składa się z 15 członków, w tym: 

1 członek - przedstawiciel Burmistrza Bychawy - pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

1 członek - przedstawiciel Rady Miejskiej w Bychawie 

1 członek – przedstawiciel Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych 

1 członek - przedstawiciel sołtysów Gminy Bychawa 

11 członków - przedstawicieli środowisk senioralnych  

Członkowie Rady Seniorów powoływani są zarządzeniem Burmistrza Bychawy na okres 

kadencji. 

I wyborcze posiedzenie do Gminnej Rady Seniorów odbyło się 29 czerwca 2016 r. W 

posiedzeniu wzięli udział reprezentanci organizacji działających na rzecz seniorów a także 

radni Rady Miejskiej w Bychawie, sołtysi Gminy Bychawa oraz mieszkańcy Bychawy.  

Dzięki pracy oraz zaangażowaniu członków Gminnej Rady Seniorów w 2019 r. zrealizowano 

następujące przedsięwzięcia: 

 w lutym 2018 roku powstał Bychawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, oraz 

Bychawska Akademia Aktywnego Seniora, 

 corocznie od 2017 r. są organizowane uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka, 
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 przed świętami Bożego Narodzenia od 2017r. cyklicznie są organizowane spotkanie 

„Wigilia dla samotnych”, 

 bychawscy seniorzy uczestniczyli w wielu projektach dla nich skierowanych i brali 

udział w bezpłatnych warsztatach z obsługi komputera, tabletu, nauki języka 

angielskiego, warsztatach z rękodzieła ludowego, tanecznych, wokalnych, malarskich, 

garncarskich, wikliniarskich. dietetycznych, kulinarnych a także brali udział 

w wykładach z prawa, medycyny, historii, kosmetologii, wolontariatu, rehabilitacji 

i udzielania pierwszej pomocy.  

 odpowiedzią na potrzeby środowiska senioralnego było utworzenie w Bychawie 

świetlicy, która służyć ma międzypokoleniowej integracji. Bychawa zyskała nowe 

miejsce integracji – przestrzeń, w której realizowane są różnorodne przedsięwzięcia 

m.in. warsztaty, spotkania, wydarzenia kulturalne. 

 w 2019r. był realizowany projekt "Aktywny Senior Gminy Bychawa”. Projekt 

dofinansowany był z Rządowego programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych. Podczas realizacji tego projektu odbywały się szkolenia i wizyty studyjne 

dla Rada Seniorów oraz został wypracowany wraz ze środowiskiem senioralnym 

Lokalny Program Wsparcia Seniorów.  

5.5 Działania z zakresu pożytku i wolontariatu 

Współpraca Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 opierała się 

głównie na realizacji zapisów Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2019. Zadania publiczne zlecano organizacjom w ramach otwartych konkursów ofert oraz 

z pominięciem konkursów w trybie małych dotacji w związku z zaistnieniem przesłanek 

określonych w art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

W ramach otwartych konkursów ofert skierowanych do organizacji pozarządowych zlecono 

wsparcie lub powierzenie wykonania następujących zadań publicznych: 

 zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury pod tytułem „Współdziałanie 

z klubami sportowymi - organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów 

sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku, rozgrywki sportowe 

w zakresie piłki nożnej, siatkowej i koszykowej”; wpłynęła 1 oferta złożona przez 

Bychawski Ludowy Klub Sportowy „Granit”, kwota dofinansowania do realizacji 

zadania 125 000 zł; zadanie zostało wykonane oraz „Organizacja szkolenia 

sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego 

wypoczynku w zakresie pływania”, wpłynęła 1 oferta złożona przez Uczniowski Klub 

Pływacki Bychawa, kwota dofinansowania – 15 000 zł; zadanie zostało wykonane, 

 zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod 

tytułem „Zorganizowanie obozu profilaktycznego, na którym będą prowadzone 

zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo – 

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży”, „Zorganizowanie bychawskich półkolonii 

letnich – profilaktycznie, zdrowo i sportowo” oraz „Dofinansowanie powszechnej 

nauki pływania z elementami profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych; wpłynęły 

3 oferty złożone przez: Bychawski Ludowy Klub Sportowy „Granit” - kwota 

dofinansowania 13 500 zł (obóz), Stowarzyszenie Kreatywna Bychawa – kwota 
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dofinansowania 25 000 zł (półkolonie), Uczniowski Klub Sportowy Podkowa – kwota 

sfinansowania - 11 999,90 zł (pływanie); wszystkie zadania zostały wykonane. 

W ramach trybu małych dotacji wsparto wykonanie następujących zadań: 

 zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 

a) zadanie pod tytułem „Zorganizowanie wypoczynku letniego z elementami profilaktyki 

uzależnień dla dzieci i młodzieży „Wakacje z Bogiem w roku 2019” zrealizowane przez 

Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. J. Chrzciciela w Bychawie; kwota dofinansowania 9 

800 zł, 

 zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

a) zadanie pod tytułem „Aktywizacja osób starszych – organizacja imprezy z okazji Dnia 

Babci i Dziadka – spotkanie osób starszych z dziećmi” zrealizowane przez Stowarzyszenie 

Razem dla Kultury; kwota dofinansowania 2 500 zł, 

b) zadanie pod tytułem „Promocja zwyczajów ludowych - organizacja imprezy kulturalnej- 

„Noc Świętojańska dla mieszkańców Bychawy” zrealizowane przez Bychawskie 

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych; kwota dofinansowania 3 000 zł, 

c) zadanie pod tytułem „XXII Spotkania Regionalne pod hasłem „Przeszłość Bychawy 

zamknięta w fotografii” zorganizowane przez Bychawskie Towarzystwo Regionalne; kwota 

dofinansowania 2 000 zł, 

d) zadanie pod tytułem „Organizacja spotkania integracyjnego, krzewienie i rozwój 

dziedzictwa narodowego. Przekazanie tradycji regionalnych i patriotycznych młodemu 

pokoleniu. Organizacja spotkania integracyjnego Między Pokoleniami” zorganizowane przez 

Oddział Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie; 

kwota dofinansowania 3 000 zł, 

e) zadanie pod tytułem „Oznakowanie miejsc historycznych na terenie gminy Bychawa” 

zrealizowane przez Bychawskie Towarzystwo Regionalne; kwota dofinansowania 4 500 zł, 

f) zadanie pod tytułem „Wydanie książki o charakterze albumowym „Bychawa dawna – 

przeszłość miasta zamknięta w fotografii” zrealizowane przez Bychawskie Towarzystwo 

Regionalne; kwota dofinansowania 8 000 zł. 

 zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturalnej: 

a) zadanie pod tytułem „Krzewienie i podtrzymywanie tradycji narodowych - 

organizacja Turnieju Rycerskiego” zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic; kwota dofinansowania 1 500 zł, 

b) zadanie pod tytułem „Rozwijanie patriotyzmu oraz polskości – organizacja 

wydarzenia Pieśni patriotyczne w Zaraszowie” zorganizowane przez Stowarzyszenie 

na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic; kwota dofinansowania 1 000 zł, 

 zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: 

a) zadanie pod tytułem „Wspieranie edukacji osób starszych - dofinansowanie 

funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez 
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Stowarzyszenie” zrealizowane przez Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych; 

kwota sfinansowania 10 000 zł. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu współpracy Gminy Bychawa 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019 planowana była na poziomie kwoty 213 800 zł. Realizując cele 

Programu oraz aktywne włączanie się organizacji pozarządowych w obszar zadań 

publicznych, w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kwota 

udzielonych dotacji z budżetu gminy została zwiększona do kwoty 235 799,90 zł.  

5.6 Honorowe patronaty Burmistrza 

W 2019 roku Patronatem Honorowym Burmistrza Bychawy objętych zostało 

36 przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym i promocyjnym. 

Promowały i kreowały one pozytywny wizerunek Gminy Bychawa. 

Wnioskodawcy Patronatu Honorowego Burmistrza Bychawy to w głównej mierze organizacje 

pozarządowe oraz jednostki organizacyjne podległe Gminie Bychawa i Gminny Koordynator 

Sportu. 

Wsparcie przyznawane w ramach Patronatu Honorowego Burmistrza Bychawy obejmowało 

w szczególności: wykonanie dyplomów, podziękowań, listów gratulacyjnych itp.; 

zapewnienie pucharów, statuetek itp.; przyznanie nagród rzeczowych dla laureatów oraz 

udostępnienie pomieszczeń będących w zasobach Gminy Bychawa. 

Przedsięwzięcia objęte Patronatem Honorowym Burmistrza Bychawy miały zasięg: lokalny – 

19 przedsięwzięć (tj. 53%), regionalny – 11 przedsięwzięć (tj. 30,5%), ogólnopolski – 

4 przedsięwzięcia (tj. 11%) oraz międzynarodowy – 2 przedsięwzięcia (tj. 5,5%). 

5.7 Wydarzenia kulturalne 

Wydarzenia kulturalne chronologicznie: 

Styczeń 

 4 stycznia – Koncert Kolęd i Pastorałek Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni 

i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w bychawskim kościele 

parafialnym 

 26 stycznia – Morsowanie Bychawskiego Klubu Morsów w zalewie na Podzamczu 

Luty 

 12 lutego – Bądź Fit z Hubalem w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. Henryka 

Dobrzańskiego 

 26 lutego – Gala Czytelnik Roku 2018 

Marzec 

 2 marca – Kusaki dla Mola 

 3 marca – VII edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym, II 

edycja na terenie gminy Bychawa 
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 8 marca – VII Powiatowa Konferencja Szkół Zawodowych w Zespole Szkół im. ks. 

Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie 

Kwiecień 

 6 kwietnia – II Charytatywny Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Bychawy w hali 

sportowej Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie 

 7 i 8 kwietnia – Retrospektywa X Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni 

Wyklęci w Bychawie 

 12 kwietnia – Wręczenie nagród w konkursie na projekt świątecznej kartki pocztowej 

Gminy Bychawa Wielkanoc 2019 

Maj 

 1 maja – XXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tandemów o Puchar Marszałka 

Lubelszczyzny – i i II etap na terenie gminy Bychawa 

 3 maja – Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja 

 4 maja – 50 lat OSP w Zaraszowie-Kolonii. Gminne Obchody Dnia Strażaka 

 12 maja – VI Ogólnopolski Czempionat Kuców Bychawa. XIV Pokaz Użytkowania 

Koni i Kuców 

 19 maja – Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wzięło udział 35 

drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych 

Czerwiec 

 2 czerwca – XX Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal w „Krainie Pierogów” 

 9 czerwca – XXII Gala Młodzieżowych Orkiestr Dętych 

 14 czerwca – Wręczenie nagród laureatom XIX Gminnego Konkursu 

Matematycznego 

 15 czerwca – Promocja książki Bychawka Malowana słowem i pędzlem. Stefan Olech 

– człowiek z pasją 

 19 czerwca – zakończenie funkcjonowania Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny 

w Bychawie 

Lipiec 

 21 lipca – Festyn Zaraszowski „Wieś bez prądu, ale z energią” 

 28 lipca – III Bychawski Festyn Rodzinny „Profilaktycznie, zdrowo i sportowo” 

Sierpień 

 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego w Bychawie 

 15 sierpnia – Ognisko z Pieśnią Patriotyczną w Alei Kasztanowej w Zaraszowie 

 25 sierpnia – Dożynki Gminne w Bychawie 

Wrzesień 

 8 września – Dożynki Wojewódzkie w Radawcu 

 15 września – Gmina Bychawa na XXI Lubelskim Święcie Chleba w Muzeum Wsi 

Lubelskiej 

 15 września – Jubileusz 45-lecia istnienia Klubu Seniora działającego przy 

Bychawskim Centrum Kultury 



93  Raport o stanie Gminy Bychawa podsumowujący 2019 rok 

 

 15 września – Narodowe Czytanie w Bychawie w amfiteatrze przy Zespole Szkół im. 

ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie 

 21 września – Premiera książki Jadwigi Grzesiak pt. Pensjonat „Pod Malinką” 

 22 września – Festyn Rodzinny „Poznaj smaki naszych ziem” w Bychawie 

 27 września – Słowiańskie Danie dla Mola 

 29 września – i Forum Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu lubelskiego 

Październik 

 18 października – Gminny Dzień Edukacji Narodowej 

 20 października – Promocja tomiku poezji Heleny Zofii Holszewskiej – poetki 

z Bychawki 

 26 października – Spotkanie podsumowujące projekt „Ocalić od zapomnienia – z kart 

historii naszej małej ojczyzny” 

Listopad 

 11 listopada – Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

 22 listopada – X Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej w Zespole Szkół 

Zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie 

 30 listopada – Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego 

 30 listopada – Zakończenie zadania „Oznakowanie miejsc historycznych na terenie 

Bychawy” przez Bychawskie Towarzystwo Regionalne 15 grudnia – III Pływackie 

Zawody Rodzinne UKP BYCHAWA na krytej pływalni przy Zespole Szkół im. ks. 

Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie 

Grudzień 

 15 grudnia – III Pływackie Zawody Rodzinne UKP Bychawa na krytej pływalni przy 

Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie 

 19 grudnia – Wręczenie nagród w konkursie na kartkę pocztową gminy Bychawa Boże 

Narodzenie 2019 

 20 grudnia – Bychawska Wigilia 

 29 grudnia – 15 lat Chóru Simul Cantare w Bychawskim Centrum Kultury 

BYLIŚMY DUMNI 

 Granit Bychawa w IV lidze. 

 Wieniec dożynkowy ukazujący Arkę Noego wykonany przez mieszkańców sołectwa 

Bychawka Pierwsza zajął drugie miejsce w Powiatowym Konkursie Wieńców 

Dożynkowych oraz trzecie w Wojewódzkim Konkursie na Wieniec Dożynkowych 

podczas Dożynek Wojewódzkich w Radawcu. 

 W konkursie na Najpiękniejszą Posesję Powiatu Lubelskiego w kategorii zabudowa 

jednorodzinna i wielorodzinna trzecie miejsce zajęli państwo Ewa Eliasz i Krzysztof 

Luterek – mieszkańcy Bychawy. 

 Piróg Gryczany Gałęzowski wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych. 

 Bychawska Izba Regionalna w nowej aranżacji. 

 Sołectwo Zaraszów zdobyło dwa zaszczytne tytuły w plebiscycie Mistrzowie Agro. 

Sołectwo Roku 2019 – powiatu lubelskiego oraz Lubelszczyzny. 
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5.8 Działania realizowane przez Gminnego Koordynatora 
Sportu 

Koordynacją działań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji na terenie Gminy Bychawa 

zajmuje się p. Andrzej Miszczak, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej 

w Bychawie, mieszkaniec Bychawy. Do zadań koordynatora należy m.in. opracowanie 

gminnego kalendarza imprez sportowych oraz popularyzowanie wszelkich form sportu na 

rzecz zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Bychawa a także: 

 organizowanie regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć, imprez sportowo-

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i innych grup uwzględniając powszechną 

dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu w celu zapewnienia 

systematycznej działalności sportowo-rekreacyjnej na boiskach i obiektach Orlik,  

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, 

 podejmowanie samodzielnie i wspólnie z placówkami oświatowymi, klubami 

sportowymi organizacjami i stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami przedsięwzięć 

mających na celu popularyzację sportu i rekreacji, 

 integracja społeczna oraz wyrównywanie szans poprzez sport, przeciwdziałanie 

agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom cywilizacyjnym wśród dzieci 

i młodzieży, 

 pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań w zakresie sportu, 

rekreacji i czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży, promowanie wolontariatu 

w sporcie, 

 współpraca z samorządami wszystkich szczebli oraz innymi organizacjami 

i instytucjami w zakresie sportu dzieci i młodzieży oraz w zakresie promocji 

i pozyskiwania funduszy, 

 przygotowanie, prowadzenie i koordynowanie imprez i zawodów z udziałem 

wszystkich szkół i klubów sportowych z terenu Gminy Bychawa, 

 koordynowanie zakupu nagród, pucharów, dyplomów na imprezy sportowe, 

 udział w naradach z dyrektorami szkół informujących o sporcie szkolnym w gminie, 

 współpraca z klubami sportowymi, szkołami i organizacjami w zakresie organizacji 

sportu, w celu popularyzacji aktywności fizycznej, zwiększenia aktywności fizycznej 

dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w trakcie nauki i w okresach 

wolnych od nauki, 

 opracowanie i przekazywanie do wiadomości publicznej komunikatów końcowych 

z przeprowadzonych zawodów, 

 przygotowanie informacji do publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

oraz w Głosie Ziemi Bychawskiej. 

Gminny Koordynator Sportu jest organizatorem wielu wydarzeń sportowo-rekreacyjnych 

(szczegółowy wykaz w załączniku). Ponadto pisze oferty i sprawozdania do Ministerstwa 

Sportu i Turystyki oraz Gminy Bychawa. Jest koordynatorem projektu „Powszechna nauka 

pływania”. Prowadzi dokumentację, pisze artykuły do Głosu Ziemi Bychawskiej na temat 

wydarzeń sportowych na terenie Gminy Bychawa, a także aktualizuje informacje na portalu 

Facebook. 
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5.8.1 Wydarzenia sportowe zorganizowane przez Gminnego Koordynatora 
Sportu w roku 2019: 

6 Styczeń: 

- liga dla dorosłych – piłka siatkowa, 

- liga dla dorosłych – halowa piłka nożna, 

- Turniej Zakładów Pracy w Piłkę Siatkową o Puchar Burmistrza Bychawy; 

7 Luty: 

- mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej, 

- liga dla dorosłych – piłka siatkowa, 

- liga dla dorosłych – halowa piłka nożna, 

- gminne zawody w piłce siatkowej; 

8 Marzec: 

- mistrzostwa szkoły w piłkę siatkową dla klas VII, VIII, III gimn. 

- mistrzostwa szkoły w piłkę siatkową dla klas V, VI 

- liga dla dorosłych – piłka siatkowa, 

- liga dla dorosłych – halowa piłka nożna, 

- Turniej w Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Bychawy; 

9 Kwiecień: 

- liga dla dorosłych – piłka siatkowa, 

- liga dla dorosłych – halowa piłka nożna, 

- Turniej Zakładów Pracy w Halową Piłkę Nożną o Puchar Burmistrza Bychawy;  

10 Maj: 

- biegi przełajowe : „Bychawa na 3-go”’, 

- pisanie oferty z pływania dla szkół z gminy Bychawa, 

- liga dla dorosłych – siatkówka plażowa, 

- liga dla dorosłych – piłka nożna; 

11 Czerwiec: 

- „W Krainie Pierogów” – organizacja zawodów w lepieniu pierogów, 

- liga dla dorosłych – siatkówka plażowa, 

- liga dla dorosłych – piłka nożna, 

- Gminny Turniej Dzikich Drużyn o Puchar Burmistrza Bychawy, 

- Turniej Weteranów w piłkę nożną w Łęcznej o Puchar Starosty, 

- Turniej w Siatkówkę Plażową o Puchar Burmistrza Bychawy; 

12 Lipiec: 

- wakacyjna liga dla dorosłych w piłkę nożną, 

- wakacyjna liga w tenisa ziemnego, 

- rozgrywki w siatkówkę plażową, 

- Gry i zabawy z uczestnikami kolonii organizowanymi przez Gminę Bychawa, 

- Turniej w siatkówkę plażową o Puchar Burmistrza Bychawy; 

13 Sierpień: 

- wakacyjna liga dla dorosłych w piłkę nożną, 

- Gry i zabawy z uczestnikami kolonii organizowanymi przez Gminę Bychawa, 

- wakacyjna liga w tenisa ziemnego, 

- wakacyjna liga w siatkówkę plażową, 

- Turniej Sołectw w Piłkę Nożną – Gminne Dożynki; 
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14 Wrzesień: 

- liga dla dorosłych w piłkę nożną, 

- liga w tenisa ziemnego, 

- liga w siatkówkę plażową, 

- Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Bychawy, 

- Turniej w Siatkówkę Plażową o Puchar Burmistrza Bychawy, 

- Gminny Turniej Dzikich Drużyn o Puchar Burmistrza Bychawy; 

15 Październik: 

- liga dla dorosłych – piłka siatkowa, 

- liga dla dorosłych – halowa piłka nożna, 

- Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Bychawy, 

- Gminny Turniej Dzikich Drużyn o Puchar Burmistrza Bychawy, 

- Turniej Weteranów w Piłkę Nożną o Puchar Burmistrza Bychawy; 

16 Listopad: 

- liga dla dorosłych – piłka siatkowa, 

- liga dla dorosłych – halowa piłka nożna, 

- pisanie projektu do MSiT – powszechna nauka pływania, 

- Turniej LGD w piłkę siatkową o puchar prezesa – „Kraina Wokół Lublina”, 

- rozgrywki zakładów pracy w piłkę siatkową; 

17 Grudzień: 

- liga dla dorosłych – piłka siatkowa, 

- liga dla dorosłych – halowa piłka nożna, 

- Turniej w Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Bychawy, 

- Turniej Rodzinny w Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Bychawy, 

- Turniej w Halową Piłkę Nożną : „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” o Puchar Dyrektora 

BCK. 

5.9 Współpraca zagraniczna 

W dniach 22-27 maja grupa 5 osób z Bychawskiego Domu Samopomocy odwiedziła La 

Chapelle-sur-Erdre we Francji. Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń i poznania sieci 

oparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi we Francji na przykładzie odwiedzanych 

placówek. Wyjazd ten był możliwy dzięki finansowemu wsparciu mieszkańców Domu 

ERDAM oraz członków Comité de Jumelage La Chapelle-sur-Erdre avec Bychawa z Francji. 

Na uwagę zasługuję fakt, iż pierwszy raz w historii tej jednostki podróż odbyła się drogą 

lotniczą. 

Od 31 maja do 3 czerwca gościliśmy w Bychawie 5 osobową z partnerskiego miasta La 

Chapelle-sur-Erdre we Francji oraz trzyosobową delegację z miasta Ianca w Rumunii. 

Główne spotkanie mające na celu określenie kierunków współpracy, odbyło się w sobotę 

pierwszego czerwca w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie. Prowadzono 

rozmowy dotyczące dalszej współpracy – omówiono m.in. kwestię wyjazdu do Francji 

w maju 2020 roku grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bychawie oraz delegacji 

mieszkańców Bychawy z okazji świętowania XX-lecia podpisania „Aktu Zbliźniaczenia La 

Chapelle-sur-Erde i Bychawy”. Delegacja z Rumunii wyraziła chęć nawiązania partnerstwa 

oraz zaprosiła na dni miasta Ianca w terminie od 5 do 10 września 2019 roku. W rozmowach 
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wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bychawie na czele z burmistrzem 

Januszem Urbanem, Szkoły Podstawowej w Bychawie na czele z dyrektor Małgorzatą 

Tudrujek, Bychawskiego Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej na czele 

z Waldemarem Kotem, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie Danutą 

Adamek. Stronę francuską reprezentowali Hélène Bocher – przewodnicząca Urzędu 

Miejskiego do spraw Kultury i Relacji Międzynarodowych, Eric Nozay – subdelegowany 

Radny Miejskiej do spraw Relacji Międzynarodowych, Viviane Picarda i Georges Blandin – 

wiceprzewodniczący Komitetu Zbliźniaczenia La Chapelle-sur-Erdre i Bychawy oraz Jolanta 

Brisset – członek rady administracyjnej komitetu. Stronę rumuńską reprezentowali George 

Chiritâ – burmistrz miasta Ianca, Stanciu Glicherie i George Teiss – pracownicy Urzędu 

Miasta do spaw Kultury. Delegacje aktywnie brały udział w Ogólnopolskim Festiwalu 

w Krainie Pierogów. 

W dniach od 5 do 9 września, 6 osobowa delegacja reprezentująca Bychawę udała się na 

zaproszenie burmistrza miasta Ianca na uroczyste obchody święta miejscowości do Rumuni. 

Urząd Miejski w Bychawie reprezentowali Janusz Urban – burmistrz Bychawy oraz Grzegorz 

Szacoń – przewodniczący Rady Miejskiej w Bychawie. Bychawskie Stowarzyszenie 

Współpracy Międzynarodowej reprezentowały Irena Zarzycka – sekretarz oraz Ewa Nieściór 

– członek komitetu. Celem spotkania było omówienie potencjalnych płaszczyzn współpracy 

pomiędzy samorządami, mieszkańcami oraz jednostkami kultury. Padła propozycja 

podpisania umowy partnerskiej analogicznej formuły francuskiej.  

W dniach od 18 do 20 października, 4 osobowa delegacja z Powiatu Prużańskiego gościła 

w Gminie Bychawa. Delegacja z Białorusi wzięła udział w gminnych obchodach Dnia 

Edukacji Narodowej, dodatkowo zapoznała się ze strukturą finansowania budżetu 

samorządowego oraz podczas objazdu po gminie Bychawa spotkała się z większymi 

pracodawcami w naszym regionie. 

W dniach od 13 do 15 grudnia, oficjalna 6 osobowa delegacja reprezentująca Bychawę udała 

się na zaproszenie przewodniczącego komitetu wykonawczego powiatu prużańskiego – 

Bisuna Juria Jurewicza. Nasz region reprezentowali Janusz Urban – burmistrz, Artur Płaza - 

Radny Rady Miejskiej w Bychawie, Krzysztof Dyś - Radny Rady Miejskiej w Bychawie, 

Mirosław Stoczkowski - dyrektor Szkoły Podstawowej, Bogusław Golewski - dyrektor 

Szkoły Podstawowej, Paweł Pikula - prezes Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. 

Spotkanie miało charakter zapoznawczy oraz szacujący zakres możliwych pól współpracy 

w Pryżanie i jej okolicznych miejscowościach z mieszkańcami Gminy Bychawa jak 

i samorządem. 

23 grudnia 2019 r. uchwałą nr XV/111/2019 Rady Miejskiej w Bychawie, zatwierdzono 

współpracę między Gminą Bychawa a Rejonowym Komitetem Wykonawczym w Prużanie 

 


