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1 Wstęp 
 

Szanowni Mieszkańcy! 

 
Na podstawie art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

Burmistrz Bychawy przedstawia Państwu Raport o stanie gminy za rok 2021. Rok ten 

nie był spokojnym rokiem. Już w styczniu mieliśmy pewność, że wirus  COVID-19 

nie odpuścił. Nałożone jeszcze w 2020 roku obostrzenia nadal obowiązywały, a nam 

przyszło się mierzyć z kolejnymi ograniczeniami. Ogromne nadzieje wiązała więk-

szość z nas z wynalezieniem szczepionki. Choć pierwsze szczepienia miały miejsce 

już w 2020 roku, to dopiero masowe podawanie szczepionki nastąpiło w 2021 roku. 

Po przejściowych problemach z brakami preparatów, nastąpił szybki wzrost liczby za-

szczepionych osób. W celu zachęcenia jak największej liczby mieszkańców do szcze-

pień organizowano bezpłatny transport do punktów medycznych, a także imprezy ple-

nerowe, podczas których można było przyjąć preparat. Jednocześnie pojawiły się ko-

lejne warianty wirusa i konieczne okazało się przyjmowanie kolejnej dawki. W tym 

jakże trudnym czasie pracowaliśmy intensywnie, powstawały nowe odcinki dróg, 

oświetlenie drogowe, remontowaliśmy centra kultury wiejskiej i wiele innych. 

O szczegółach możecie przeczytać w dalszej części Raportu o stanie gminy. 

 

 

 

 Burmistrz Bychawy 
 Janusz Urban 
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2 Informacje ogólne 

2.1 Mieszkańcy gminy 

W okresie od początku do końca 2021 roku liczba mieszkanek i mieszkańców Gminy Bycha-

wa zmniejszyła się o 146 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 11301 osób, 

w tym 5845 kobiet i 5456 mężczyzn. Na koniec 2021 roku gminę zamieszkiwało: 

1) liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 820 osób, a liczba 

mężczyzn wynosiła 811, 

2) liczba kobiet w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 3314 osób, a liczba 

mężczyzn w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 3793, 

3) liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1711 osób, a liczba mężczyzn 852. 

Tabela 1. Struktura wieku mieszkańców Gminy Bychawa w latach 2020-2021 

Liczba mieszkańców 

w wieku: 

Ogółem Miasto Bychawa Tereny wiejskie 

Gminy Bychawa 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

przedprodukcyjnym 1678 1631 622 602 1056 1029 

produkcyjnym 7203 7107 2955 2896 4248 4211 

poprodukcyjnym 2566 2563 1156 1166 1410 1397 

Ogółem 11447 11301 4733 4664 6714 6637 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Tabela 2. Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach pomocniczych Gminy Bychawa 

w latach 2020-2021 

Jednostki pomocnicze gminy ogółem kobiety mężczyźni 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Bychawka Druga 327 323 167 165 160  158  

Bychawka Druga-Kolonia 279 277  153  151  126  126  

Bychawka Pierwsza 174 175  90  94  84  81  

Bychawka Trzecia 272 270  133  134  139  136  

Bychawka Trzecia-Kolonia 156 160  88  92  68  68  

Gałęzów 457 449  233  229  224  220  

Gałęzów-Kolonia Druga 252 246  123  120  129  126  

Gałęzów-Kolonia Pierwsza 127 126  67  65  60  61  

Grodzany 404 400  220  219  184  181  

Józwów 87 85 45 44 42 41 

Kosarzew Dolny-Kolonia 163 159  81  80 82 79  

Kowersk 100 103  51  52  49  51  

Leśniczówka 244 249  124  127  120  122  

Łęczyca 79 77  43  41  36  36  

Marysin 99 99  53  55  46  44  

Olszowiec 99 101  40  42  59  59  

Olszowiec-Kolonia 142 145  73  74  69  71  

Osowa 233 235  119  121  114  114  

Osowa-Kolonia 86 85  42  41  44  44  

Podzamcze 371 377  186  187  185  190  

Romanów 78 78  41 41 37  37 

Skawinek 90 89  39  40  51  49  
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Stara Wieś Druga 183 187  94  96  89  91  

Stara Wieś Pierwsza 416 404  216  210  200  196  

Stara Wieś Trzecia 272 262  125  122  147  140  

Urszulin 117 112 64 61 53 51 

Wandzin 351 347  180  179  171  168  

Wincentówek 165 171  90  93  75  78  

Wola Duża 264 266  140  140  124  126  

Wola Duża-Kolonia 109 109  54  53  55  56  

Wola Gałęzowska 526 516  259  252  267  264  

Wola Gałęzowska-Kolonia 66 64  32  32  34  32  

Zadębie 192 188  107  107  85  81  

Zaraszów 265 260  124  123  141  137  

Zaraszów-Kolonia 200 199  105  104  95  95  

Zdrapy 259 257  132  130  127  127  

Miasto 3915 3736 2021 1979 1894 1757  

Źródło: Urząd Miejski w Bychawie 

W 2021 roku zameldowano 88 nowourodzonych Bychawian, w tym 50 dziewczynek i 38 

chłopców (w roku 2020 – 112), zmarło natomiast 158 osób, w tym 83 kobiet i 75 mężczyzn 

(w roku 2020 – 151). W rocznym ujęciu odnotowano spadek ilości urodzeń o 24 osoby oraz 

wzrost liczby zgonów jak w roku poprzednim. Przyrost naturalny był ujemny. Liczba zgonów 

była wyższa w stosunku do liczby urodzeń o 70 osób (w roku 2020 – 39). 

Tabela 3. Liczba aktów wystawionych przez Urząd Stanu Cywilnego w latach 2019-2020 

 Akt urodzenia Akt ślubu Akt zgonu 

2020 12 56 238 

2021 16 57 221 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

W tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego w 2021 roku sporządzono 16 aktów urodzeń – o 4 

więcej niż w roku poprzednim, aktów zgonu 221 – czyli o 17 mniej niż w roku 2020 oraz 57 

aktów małżeństw – o jeden 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 zmia-

nom w szczególności na wskutek otrzymywanych w ciągu roku dotacji, czy zmian w kwocie 

zadań w wyniku przeprowadzanych procedur przetargowych. 

Tabela 4. Budżet Gminy Bychawa w 2021 roku 

Wydatki ogółem 59 460 624,86 

Wydatki bieżące 48 905 157,78 

Wydatki majątkowe 10 555 467,08 

Dochody ogółem 66 655 793,82 

Dochody bieżące 56 938 524,64 

Dochody majątkowe 9 717 269,18 

Nadwyżka 7 195 168,96 

Przychody 5 211 221,19 
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Rozchody 9 225 035,00 

Nadwyżka operacyjna 8 033 366,86 

Dochody na 1 mieszkańca 5 898,22 

Wydatki na 1 mieszkańca 5 261,54 

Wydatki + Rozchody 68 685 659,86 

Dochody + Przychody 71 867 015,01 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

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

Bychawa to przede wszystkim: subwencje i dotacje w roku 2021w kwocie 40 586 187,76 zł, 

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (udział w PIT i CIT) 

w kwocie 8 028 069,52 zł, podatki i opłaty (podatki lokalne, opłata za gospodarowanie 

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

użytkowanie wieczyste gruntów, opłata za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 7 220 111,39 

zł. 

Dochody majątkowe to: 

1) środki pozyskane z Unii Europejskiej (3 210 798,04 zł), 

2) środki z budżetu państwa: na budowę kanalizacji sanitarnej (3 561 960,00 zł), na dofinan-

sowanie projektu „Poprawa dostępności do dziedzictwa naturalnego poprzez zagospoda-

rowanie przestrzeni przy zalewie w Bychawie” (130 716,74 zł), na dofinansowanie pro-

jektu „Budowa niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w gminie Bychawa” 

(8 864,10 zł), 

3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID (1 000 000,00 zł), 

4) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg (1 349 940,00 zł), 

5) udziały mieszkańców stanowiące wkład własny w projektach realizowanych z udziałem 

środków unijnych (129 629,73 zł – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, 

191 121,68 zł – „Eko-energia w gminie Bychawa”), 

6) środki ze sprzedaży mienia i z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności (91 774,72 zł), 

7) dotacja na zwrot wydatków majątkowych poniesionych w roku 2020 w ramach funduszu 

sołeckiego (42 464,17 zł). 

 

Tabela 5. Dochody Gminy Bychawa w 2020 i 2021 roku 

 Rok 2020 Rok 2021 

Wpływy z podatku dochodowego 6 440 140,80 8 028 069,52 

Podatki i opłaty 6 440 970,45 7 220 111,39 

w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

podatek rolny 

1 624 649,80 

1 544 918,16 

1 959 930,13 

1 557 661,64 

podatek od nieruchomości 

podatek od środków transportu 

2 195 741,29 

335 670,08 

2 387 311,65 

366 608,45 

Subwencje ogólne 19 280 416,00 21 545 917,00 

Dotacje i środki na cele bieżące 19 502 073,87 19 040 270,76 

Pozostałe 620 390,10 1 104 155,97 

Dochody majątkowe 3 741 073,82 9 717 269,18 

Razem 56 025 065,04 66 655 793,82 
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Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

 

W strukturze dochodów Gminy Bychawa w 2021 roku największy udział stanowią otrzymane 

subwencje i dotacje. Łącznie wynoszą one około 61% dochodów. Podatki oraz opłaty stano-

wią 11% budżetu. 

Tabela 6. Wydatki Gminy Bychawa w 2020 i 2021 roku 

 Rok 2020 Rok 2021 

Oświata i wychowanie 15 851 835,65 17 618 206,48 

Rodzina 15 278 539,95 15 052 871,31 

Transport i łączność 5 723 325,20 6 659 877,37 

Administracja publiczna 4 264 734,06 4 466 967,35 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 987 395,88 7 571 036,64 

Pomoc społeczna 3 233 889,69 3 472 311,84 

Rolnictwo i łowiectwo 1 542 554,35 1 244 186,29 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 427 417,14 1 405 438,20 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 586 359,04 568 376,16 

Edukacyjna opieka wychowawcza 394 109,78 431 815,21 

Gospodarka mieszkaniowa 291 710,06 236 516,96 

Obsługa długu publicznego 235 929,34 135 278,49 

Kultura fizyczna i sport 235 799,11 221 086,36 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz sądownictwa 

138 530,48 2 970,00 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 138 379,26 153 550,25 

Wpływy z podatku 
dochodowego 

12% 

Podatki i opłaty 
11% 

Subwencje ogólne 
32% 

Dotacje i środki na 
cele bieżące 

28% 

Pozostałe 
2% 

Dochody majątkowe 
15% 

Dochody Gminy Bychawa w 2021 r. 
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Ochrona zdrowia 88 821,39 188 578,82 

Działalność usługowa 32 359,50 17 036,88 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 

i wodę 

22 800,00 13 320,25 

Informatyka 18 000,00 - 

Obrona narodowa - 1 200,00 

Razem 53 492 489,88 59 460 624,86 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Wydatki gminy dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe. Najwyższe wydatki bieżące 

dotyczyły utrzymania szkół, przedszkoli oraz realizacji innych zadań związanych z oświatą 

(np. świetlice szkolne, stypendia, dowożenie uczniów) – 17 618 206,48 zł; pomocy rodzinie 

i realizacji zadań z zakresu opieki społecznej – 18 525 183,15 zł. 

Wydatki majątkowe wyniosły 10 555 467,08 zł i zostały poniesione na: 

 projekt „Poprawa dostępności do obiektów dziedzictwa naturalnego poprzez 

zagospodarowanie przestrzeni przy zalewie w Bychawie” – kwota 1 708 707,02 zł, 

 projekt „Eko-energia w gminie Bychawa” – kwota 610 899,49 zł, 

 projekt „Budowa niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w gminie Bychawa” – kwota 

998 255,49 zł, 

 budowę wodociągu, przebudowę dróg i ulic, modernizację ujęcia wody, budowę 

oświetlenia drogowego, modernizację garaży i budynków oraz inne – kwota 

5 566 739,44 zł, 

 pomoc finansową dla Samorządu Województwa Lubelskiego – kwota 117 226,87 zł, 

 pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego – kwota 1 490 638,77 zł, 

 dotację dla Komendy Miejskiej PSP w Lublinie – kwota 40 000,00 zł, 

 dotację dla SP ZOZ w Bychawie – kwota 23 000,00 zł. 
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W strukturze wydatków Gminy Bychawa w 2021 roku największą grupę stanowią wydatki 

związane z oświatą (wynoszą one 30% wszystkich wydatków) i pomocą rodzinie (25%). 

 

Przychody Gminy Bychawa w 2021 roku wynosiły 5 211 221,19 zł, w tym: 

 zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 1 645 000,00 zł, 

 spłata pożyczki udzielonej stowarzyszeniu w kwocie 3 250,00 zł 

 oraz środki pozostałe na koniec roku na rachunku budżetu gminy: 

 wolne środki w kwocie 2 092 406,65 zł, 

 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 060 495,17 zł, 

 z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 295 159,00 zł, 

 unijne na projekt „Aktywny Senior” w kwocie 114 910,37 zł. 

Tabela 7. Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych 

Kwota (w zł) Źródło finansowania Przeznaczenie środków 

3 561 960,00 Budżet państwa Środki na budowę kanalizacji sanitarnej 

1 349 940,00 Rządowy Fundusz Rozwoju 

Dróg 

Środki na przebudowę drogi w miejsco-

wości Józwów oraz ul. Powstańców War-

szawy w Bychawie 

1 241 809,08 Środki z Unii Europejskiej, 

budżet państwa 

Dofinansowanie projektu „Poprawa do-

stępności do dziedzictwa naturalnego 

poprzez zagospodarowanie przestrzeni 

przy zalewie w Bychawie” 

1 000 000,00 Fundusz Przeciwdziałania 

COVID-19 

Środki jako nagroda za zajęcie pierwsze-

go miejsca w konkursie „Rosnąca Odpor-

ność” 

Oświata 
i wychowanie 

30% 

Rodzina 
25% 

Transport i łączność 
11% 

Administracja 
publiczna 

7% 

Gospodarka 
komunalna 
i ochrona 

środowiska 
13% 

Pomoc społeczna 
6% 

Rolnictwo i 
łowiectwo 

2% 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

2% 

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

1% 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

1% 

Pozostałe 
2% 

Wydatki Gminy Bychawa w 2021 r. 
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995 127,00 Środki z Unii Europejskiej Środki jako zwrot wydatków zrealizowa-

nego projektu „Przebudowa drogi powia-

towej nr 2296L Wola Gałęzowska – Kra-

sławek” 

697 551,66 Środki z Unii Europejskiej, 

budżet państwa 

Dofinansowanie projektu „Budowa ni-

skoemisyjnego oświetlenia drogowego w 

gminie Bychawa” 

415 891,14 Środki z Unii Europejskiej Środki na realizację projektu „Eko-

energia w gminie Bychawa” 

277 500,00 Fundusz Przeciwdziałania 

COVID-19 

Środki na realizację programu: „Labora-

toria przyszłości” 

53 632,00 Minister Edukacji i Nauki Dotacja na realizację programu wycie-

czek „Poznaj Polskę” 

39 775,00 Fundusz Sprawiedliwości Dotacja na zakup sprzętu dla ochotni-

czych straży pożarnych 

35 956,00 Fundusz Przeciwdziałania 

COVID-19 

Środki na działania związane z infolinią, 

transportem osób na szczepienia oraz 

promocją szczepień przeciw COVID 

17 922,03 Środki z Unii Europejskiej Środki na realizację projektu przez OPS 

„Aktywny Senior” 

9 075,00 Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Lublinie 

Środki na realizację zadań z programu 

„Czyste powietrze” 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Tabela 8. Zadłużenie Gminy Bychawa w latach 2020-2021 

 2020 2021 

Zadłużenie gminy  13.451.303,00* 12 308 232,00 

*w tym pożyczka na prefinansowanie wydatków pokrytych planem środków unijnych 

988 866,00 zł 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

2.2.1 Analiza zdolności kredytowej gminy 

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

pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku, a wydat-

kami 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, 

 odbiór i oczyszczanie ścieków, 



RAPORT O STANIE GMINY BYCHAWA za 2021 rok www.bychawa.pl strona 14 

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, 

obsługa nieruchomości, w tym: 

 administrowanie budynkami komunalnymi, 

 zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, 

pozostała działalność usługowa, w tym: 

 urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, 

 odbiór odpadów komunalnych, 

 usługi remontowo-budowlane. 

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

tową poprzez zakłady: 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK), 

 Zakład Usług (ZU). 

Na 2021 rok w Bychawskim Przedsiębiorstwie Komunalnych Sp. z o.o. w Bychawie zgodnie 

z planem finansowym przewidziano przychody w wysokości 6 140 757,84 zł, w tym przy-

chody z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 3 376 600,00 zł, z dzia-

łalności Zakładu Usług w wysokości 2 714 187,30 zł oraz przychody z pozostałej działalności 

operacyjnej i finansowej w wysokości 49 970,54 zł. Po zamknięciu roku przychody przedsta-

wiały się następująco: przychody ogółem – 7 227 286,49 zł, z działalności Zakładu Wodocią-

gów i Kanalizacji w wysokości 3 083 498,48 zł, z działalności Zakładu Usług w wysokości 2 

937 182,65 zł oraz z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej w wysokości 

1 206 605,36 zł. Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie uzyskała 

przychody większe od planowanych z działalności Zakładu Usług w związku z pozyskaniem 

dodatkowych zamówień z Gminy Bychawa oraz z pozostałej działalności operacyjnej 

w związku ze zbyciem wieczystego użytkowania działek gruntu przy ul. Kościuszki 5A. 

2.4 Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

W skład komunalnego zasobu mieszkaniowego w 2021 r. wchodziło łącznie 55 lokali miesz-

kalnych (z czego zamieszkałych było: 47). 26 lokali znajdowało się w budynkach wspólnot 

mieszkaniowych, natomiast 21 lokali było w budynkach stanowiących własność Gminy By-

chawa. Mieszkaniowy zasób Gminy według stanu na dzień 1.01.2021 r. tworzyło 

16 budynków, w których znajduje się 36 lokali mieszkalnych oraz 19 lokali socjalnych. 

Tabela 9. Wielkość posiadanych lokali mieszkalnych 

Lp. Adres budynku Łączna ilość 

lokali w budyn-

ku 

Łączna powierzch-

nia lokali mieszkal-

nych 

1. ul. Partyzantów 16 2 80,72 

2. ul. Partyzantów 18 2 76,6 

3. ul. Partyzantów 22 2 71,6 

4. ul. Partyzantów 24 2 77,41 

5. ul. Adama Mickiewicza 1 3 122,52 

6. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 4 173,01 
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7. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 87 3 130,57 

8. ul. Księdza Antoniego Kwiatkowskiego 13 1 45,67 

9. ul. Szkolna 3 5 138,41 

10. ul. Szkolna 4 1 25,40 

11. ul. Mikołaja Pileckiego 8 5 167,46 

12. ul. Księdza Antoniego Kwiatkowskiego 23 5 183,42 

13. Zaraszów 64 1 49,00 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Tabela 10. Wielkość posiadanych lokali socjalnych 

Lp. Adres budynku Łączna ilość 

lokali w budyn-

ku 

Łączna powierzch-

nia lokali socjalnych 

1. ul. Mikołaja Pileckiego 6 5 211,01 

2. ul. Mikołaja Pileckiego 8 4 111,52 

3. ul. Tadeusza Kościuszki 10 2 61,64 

4. ul. Księdza Antoniego Kwiatkowskiego 13 1 17,82 

5. Osowa 61 7 262,5 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Ogólne zasoby komunalne, wykorzystane w celach mieszkaniowych stanowiły: 1710,88 m² 

powierzchni użytkowej. W wykazie zasobów mieszkaniowych Gminy Bychawa uwzględnia-

ne są budynki przy ul. Pileckiego 6 i przy ul. Kościuszki 10, jednak ze względu na bardzo zły 

stan techniczny, w budynkach tych nie są kwaterowani lokatorzy. W budynkach tych było 7 

lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej: 272,65 m². Na chwilę obecną budynki 

te są opustoszałe i nie są wykorzystywane w żaden sposób. 

W marcu 2021 r. Gmina Bychawa sprzedała lokal mieszkalny mieszczący się w budynku 

wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Partyzantów 22 o powierzchni użytkowej: 31,68 m². 

W miesiącu kwietniu 2021 r. Gmina sprzedała kolejny lokal mieszkalny znajdujący się 

w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 1 o powierzchni użytkowej: 36,19 

m². W sierpniu 2021 r. sprzedany został jeszcze jeden lokal mieszkalny z mieszkaniowego 

zasobu Gminy Bychawa w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. M. J. Piłsudskiego 87 

o powierzchni: 47,84 m². 

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie za realizację warunków 

umowy z Gminą Bychawa z dnia 4 stycznia 2021 r. na zarządzanie lokalami mieszkalnymi 

będącymi własnością Gminy Bychawa znajdującymi się także w budynkach wspólnot miesz-

kaniowych i lokalami socjalnymi znajdującymi się w budynkach będących własnością Gminy 

Bychawa położonymi na terenie miasta i Gminy Bychawa w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 

31 grudnia 2021 r. otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości: 7084,00 zł, co rocznie 

stanowi: 85008,00 zł. 

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie na podstawie zapisów 

umowy na administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Bychawa prowadzi postępowa-

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

lokale z mieszkaniowego zasobu gminy. Łączna kwota zaległości za czynsz i media docho-

dzonych na drodze sądowej na dzień 31.12.2021 r. wyniosła: 104 794,66 złotych, w tym 

z tytułu mediów: 46 835,90 złotych, czynszu: 56 432,76 złotych, śmieci: 1 526,00 złotych. 

Przedsiębiorstwo na bieżąco dokonuje weryfikacji dłużników i przesyła informacje do Wła-

ściciela jak również systematycznie podejmuje działania dotyczące windykacji należności 

kierując je na drogę postępowania sądowego. Mimo tych wszystkich działań, w wielu przy-
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padkach Przedsiębiorstwo nie jest w stanie wyegzekwować należności, gdyż lokatorzy są 

niewypłacalni o czym informują postanowienia o umorzeniu postępowań przesyłane przez 

komornika. 

2.4.1 Stan techniczny budynków stanowiących własność Gminy Bychawa: 

Tabela 11. Lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, będące własnością 

Gminy Bychawa 

L.P. 

ADRES BU-

DYNKU, W 

KTÓRYM 

ZNAJDUJE 

SIĘ LOKAL 

OCENA 

STANU 

TECHNICZ-

NEGO 

WYPOSAŻE-

NIE W IN-

STALACJE 

RODZAJ 

INSTALACJI 

GRZEWCZEJ 

POTRZEBY REMONTOWE 

1. ul. Partyzantów 

24 

Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – dobry 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Indywidualna – piec 

kaflowy 

- wymiana pieca kaflowego – 

nosi znamiona wyeksploatowa-

nia 

- montaż nawiewników higro-

sterowalnych w kuchni – ze 

względu na brak wentylacji 

2. ul. Partyzantów 

24 

Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – dobry 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Indywidualna – piec 

stalowy na paliwo stałe 

służący jako źródło ciepła 

dla instalacji C.O. 

- wymiana 

stolarki 

okiennej 

drewnianej 

zespolonej na 

stolarkę okienną 

PCV 

3. ul. Partyzantów 

22 

Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – dobry 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Indywidualna – kuchnia 

węglowa i piec kaflowy 

- wymiana urządzeń grzew-

czych – noszą znamiona wy-

eksploatowania 

4. ul. Partyzantów 

22 

Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – dobry 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Indywidualna – piec 

kaflowy 

- wymiana pieca kaflowego – 

nosi znamiona wyeksploatowa-

nia 

5. ul. Partyzantów 

18 

Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – dobry 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Indywidualna – piec 

kaflowy 

- wymiana pieca kaflowego – 

nosi znamiona wyeksploatowa-

nia 

6. ul. Partyzantów 

18 

Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – dobry 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Indywidualna – piec 

stalowy na paliwo stałe 

jako źródło ciepła dla 

instalacji grzewczej 

Na chwilę obecną – brak 

7. ul. Partyzantów 

16 

Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – dobry 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Indywidualna – instalacja 

grzewcza – kominek z 

płaszczem wodnym 

Na chwilę obecną – brak 

8. ul. Partyzantów 

16 

Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – dobry 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Indywidualna – piec 

kaflowy 

Na chwilę obecną – brak 

9. ul. Mickiewicza 

1 

Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – dobry 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Indywidualna – instalacja 

grzewcza – piec C.O. na 

paliwo stałe 

Remont łazienki – wymiana 

glazury, terakoty 

10. ul. Mickiewicza 

1 

Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – dobry 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Indywidualna – panele 

elektryczne 

- wymiana stolarki okiennej 

drewnianej zespolonej na sto-

larkę okienną PCV 

11. ul. Mickiewicza 

1 

Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – dobry 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Indywidualna – kominek 

na drewno opałowe 

Na chwilę obecną – brak 

12. ul. M. J. 

Piłsudskiego 51 

Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – dobry 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Zbiorowa – C.O. – ze-

wnętrzna kotłownia 

osiedlowa 

Na chwilę obecną – brak 

13. ul. M. J. 

Piłsudskiego 

51 

Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – dobry 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Zbiorowa – C.O. – ze-

wnętrzna kotłownia 

osiedlowa 

- wymiana instalacji elektrycz-

nej w lokalu 

14. ul. M. J. 

Piłsudskiego 

51 

Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – dobry 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Zbiorowa – C.O. – ze-

wnętrzna kotłownia 

osiedlowa 

Na chwilę obecną – brak 
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15. ul. M. J. 

Piłsudskiego 

51 

Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – dobry 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Zbiorowa C.O. – ze-

wnętrzna kotłownia 

osiedlowa 

Na chwilę obecną – brak 

16. ul. M. J. 

Piłsudskiego 87 

Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – dobry 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Indywidualna – instalacja 

grzewcza – piec C.O. na 

paliwo stałe 

Na chwilę obecną – brak 

17. ul. M. J. 

Piłsudskiego 87 

Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – dobry 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Indywidualna – instalacja 

grzewcza C.O. – kominek 

z turbiną 

Na chwilę obecną – brak 

18. ul. M. J. 

Piłsudskiego 87 

Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – dobry 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Indywidualna – instalacja 

grzewcza – piec C.O. na 

paliwo stałe 

Na chwilę obecną – brak 

19. ul. ks. A. 

Kwiatkowskie-

go 13 

Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – wyma-

ga remontu 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Indywidualna – piec 

kaflowy 

- remont podłóg 

- wymiana drzwi 

wejściowych do lokalu 

- wymiana instalacji elektrycz-

nej 

- wymiana pieca kaflowego – 

nosi znamiona wyeksploatowa-

nia 

20. ul. ks. A. 

Kwiatkowskie-

go 13 

Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – dobry 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Indywidualna – Instalacja 

grzewcza – piec C.O. na 

paliwo stałe 

Na chwilę obecną – brak 

21. ul. Szkolna 3 Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – dosta-

teczny 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Indywidualna – piec 

kaflowy, 

kuchnia 

węglowa 

- wymiana podłóg 

- wymiana drzwi 

wejściowych do lokalu 

22. ul. Szkolna 3 Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – dosta-

teczny 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Indywidualna – piec 

węglowy (kuchnia z 

wężownicą) 

- wymiana drzwi 

wejściowych do lokalu 

23. ul. Szkolna 3 Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – dosta-

teczny 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Indywidualna – piecyk 

węglowy, piecyk gazowy 

- wymiana podłóg 

- wymiana instalacji elektrycz-

nej 

- wymiana drzwi wejściowych 

do 

pomieszczeń 

lokalu 

24. ul. Szkolna 3 Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – wyma-

ga remontu 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Indywidualna – piec 

kaflowy, 

kuchnia 

węglowa 

- wymiana stolarki okiennej 

drewnianej zespolonej na sto-

larkę okienną PCV 

- remont schodów prowadzą-

cych do lokalu 

- wymiana pieca kaflowego – 

nosi znamiona wyeksploatowa-

nia, 

- wymiana podłóg 

- wymiana drzwi 

wejściowych do lokalu 

25. ul. Szkolna 3 Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – dosta-

teczny 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Indywidualna – piece 

kaflowe 

- wymiana drzwi 

wejściowych do lokalu 

26. ul. Szkolna 4 Ogólny stan 

techniczny 

lokalu – dosta-

teczny 

Elektryczna, 

wodno-

kanalizacyjna 

Indywidualna – piecyk 

węglowy 

- wymiana podłogi w pokoju 

- wymiana instalacji elektrycz-

nej 

2.4.2 Budynki mieszkalne będące własnością Gminy Bychawa: 

2.4.2.1 Budynek przy ul. Pileckiego 8 
Stan techniczny budynku: 

Budynek wolnostojący, rok budowy: 1898. Fundamenty budynku z kamienia łamanego, ścia-

ny przyziemia z kamienia łamanego. Budynek nie posiada izolacji poziomej ani pionowej. 
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Opaskę odwadniającą stanowi pasek płytek chodnikowych, ale tylko na części obwodu bu-

dynku. 

Ściany zewnętrzne budynku wykonane z kamienia łamanego i cegły ceramicznej pełnej. Na 

powierzchni ścian tynk cementowo wapienny, w strefie przyziemnej ubytki w tynku. Ściana 

kolankowa nad stropem nachylona na zewnątrz. Na powierzchni ścian występują rysy 

i pęknięcia. Ściany wewnętrzne wykonane z kamienia łamanego. Ścianki działowe – drew-

niane. Na ścianach i ściankach tynki gładkie cementowo wapienne. Na połączeniach ścian 

i ścianek oraz na ich powierzchniach występują pęknięcia i rysy. 

Ściany piwnic z kamienia, w części z cegły ceramicznej pełnej. Strop nad piwnicami łukowy, 

wykonany z cegły ceramicznej. 

Dach pokryty płytami falistymi azbestowo cementowymi. Pokrycie dachu w bardzo złym 

stanie technicznym – liczne pęknięcia, dziury, brak obróbki kalenicy powodują przeciekanie 

wody na strop i do wnętrza mieszkań. Właz na dach nie występuje. 

Konstrukcja dachu krokwiowo kleszczowa. Cześć elementów jak krokwie przegniła. Desko-

wanie z powodu złego pokrycia również przegniłe. Płatwie podporowe na stolcu spróchniałe 

z ugięciami, deski wiatrowe spróchniałe i odpadające. Brak obróbki kalenicy dachu spowo-

dował zgnicie desek w szczycie dachu. 

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Rynny nieszczelne na połączeniach, przecieka-

jące. Brak wylewek w rurach spustowych. Woda spływająca z rur spustowych przesiąka pod 

fundamenty. Kominy ponad dachem wykonane z cegły ceramicznej pełnej i otynkowane. Na 

kominach występują liczne pęknięcia. 

Strop nad parterem drewniany. Belki stropowe stoczone częściowo przez szkodniki. Na po-

wierzchni stropu widoczne ugięcia w lokalach mieszkalnych. Przegniłe deski na stropie, za-

cieki na jego powierzchni. 

W budynku brak jest podłączenia do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego. 

Lokale mieszkalne nie posiadają łazienek. 

Zakres prac remontowych w budynku: 

 wymiana pokrycia dachu oraz więźby dachowej wraz z remontem kominów 

i obróbkami blacharskimi, orynnowaniem, rurami spustowymi, stopniami 

kominiarskimi, 

 wykonanie generalnego remontu elewacji, 

 wykonanie odwodnienia budynku, opaski odwadniającej oraz wykonanie izolacji 

pionowej ścian fundamentowych, 

 wykonanie remontu ścian wewnętrznych w budynku, 

 podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej lub posadowienia zbiornika 

bezodpływowego na ścieki sanitarne, 

 wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku. 

Ogólny stan techniczny budynku określony jest jako zły, wymagający kapitalnego remontu. 

2.4.2.2 Budynek przy ul. ks. A. Kwiatkowskiego 23 
Stan techniczny budynku: 
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Budynek w zabudowie szeregowej. Rok budowy: 1923. Fundamenty budynku z kamienia 

wapiennego, ściany zewnętrzne i poddasza murowane – cegła ceramiczna pełna, kamień wa-

pienny, wymagane wykonanie izolacji poziomej i pionowej, wzmocnienie muru za pomocą 

ścianki dociskowej oraz podbicie fundamentów. Elementy ścian zewnętrznych: gzymsu mu-

rowane z cegły z widocznymi pęknięciami i odspojeniami tynku, balkony, loggie, tarasy 

z konstrukcji stalowej wspornikowej i drewnianej z widoczną korozją – do wykonania po-

włoki antykorozyjne wsporników oraz wymiana deskowania. Elementy odwodnienia budynku 

– rynny, rury spustowe – stan dobry, cokół z tynku cementowo wapiennego do remontu, opa-

ska cementowa do remontu, teren wyłożony chodnikiem z kostki brukowej do oczyszczenia. 

Komin murowany z cegły ceramicznej pełnej do naprawy. Obróbki blacharskie dachu, okien 

kominów gzymsów, ścianek kolankowych w dobrym stanie. Pokrycie dachu 

z blachodachówki w stanie dobrym. Stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa do wymiany. 

Instalacja c. o. nie występuje. Instalacja wodociągowa stalowa ocynkowana sprawna. Instala-

cja kanalizacji sanitarnej PCV sprawna. 

W styczniu 2020 r. wykonana została ekspertyza na temat określenia stanu technicznego bu-

dynku mieszkalnego przy ul. ks. A. Kwiatkowskiego 23 w Bychawie, która zawiera szczegó-

łowy opis poszczególnych elementów konstrukcji, jak również wnioski z kontroli. We wnio-

skach końcowych wykonanej ekspertyzy stwierdzono, że stan techniczny budynku kwalifiku-

je się jako niedostateczny. Oznacza to, że koniecznie niezwłoczny jest remont kapitalny bu-

dynku oraz wykonanie niezbędnych napraw o bardzo szerokim zakresie. Zestawienie wielko-

ści nakładów oznacza, że na wykonanie remontu kapitalnego budynku niezbędne są nakłady 

o wysokości bardzo zbliżonej do kosztów wybudowania nowego analogicznego budynku 

o tych samych parametrach technicznych i użytkowych, co powoduje, że remont obiektu jest 

nieuzasadniony ekonomicznie. Na podstawie oceny stanu technicznego oraz wniosków za-

wartych w ekspertyzie, budynek kwalifikuje się do rozbiórki. 

2.4.2.3 Osowa 61 – część mieszkalna w budynku szkoły 
Budynek szkoły częściowo zaadoptowany na mieszkania socjalne. Przebudowane mieszkania 

znajdują się na piętrzę budynku. Mieszkania socjalne o minimalnym standardzie wraz 

z dobudową zewnętrznej klatki schodowej, oddano do użytku w 2009 r. Ściany zewnętrzne, 

wewnętrzne i działowe budynku murowane, stropodach oraz dach wykonane z drewna. Tynki 

wewnętrzne cementowo wapienne. Dach pokryty jest blachą, a obróbki blacharskie wykonane 

zostały z blachy powlekanej. Okna drewniane oraz PCV. Drzwi wejściowe drewniane. Budy-

nek wyposażony jest przyłącze wodociągowe. Ścieki odprowadzane są do zbiornika bezod-

pływowego, a kanalizacja deszczowa odprowadzana na przyległy tren. Paliwo wykorzysty-

wane do ogrzewania budynku to węgiel lub drzewo. 

Zestawienie potrzeb remontowych budynku: 

 remont daszku nad wejściem do klatki schodowej, poprawa jego mocowania, 

 wymiana uszkodzonej wykładziny PCV na korytarzu, 

 remont pomieszczenia kotłowni i hydroforni, 

 tynki, malowanie, mycie i malowanie elewacji, 

 wymiana przewodów wentylacyjnych stalowych na strychu budynku na przewody z rur 

z otuliną ocieplającą z wełny. 

Ogólnie stan techniczny lokali mieszkalnych w budynku szkoły w Osowa 61 jest dobry. 

W większości lokali mieszkalnych problemem są uginające się podłogi. W kilku lokalach 
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można rozważyć remont łazienek polegający na wymianie glazury, terakoty. Urządzenia 

grzewcze – piece kaflowe w większości przypadków na chwilę obecną są sprawne. 

2.4.2.4  Lokal mieszkalny w budynku szkoły – Zaraszów 64/1 
Na chwilę obecną lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nie wymagającym 

remontu. 

Budynek częściowo dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wolnostojący, murowany 

o konstrukcji tradycyjnej. Budynek ma poprzeczny układ ścian konstrukcyjnych i układ kory-

tarzowy. Budynek składa się z dwóch części. Ściany murowane, stropy Kleina na belkach 

stalowych. Stropodach wentylowany. Dach jednospadowy kryty papą. W budynku wyodręb-

niono jeden lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 32,00 m
2
. 

2.4.2.5  Budynek przy ul. Pileckiego 6 
Stan techniczny budynku: 

Budynek wolnostojący. Rok budowy: 1898. Fundamenty i ściany piwnic oraz przyziemia 

z kamienia łamanego. Na ścianach przyziemia odpadające tynki. Opaska odwadniająca prak-

tycznie nie istnieje. Wody opadowe z dachu przenikają pod ściany budynku. 

Gzyms budynku drewniany otynkowany. Tynk na podbitce odpadający. 

Ściany zewnętrzne, ostatnio zamieszkałej części budynku, drewniane szkieletowe obite de-

skami z wypełnieniem z plew, częściowo wypełnione kamieniem i cegłą. Z zewnątrz ściany 

obite supremą i otynkowane. Na powierzchni ścian popękane i odpadające tynki. Nad oknami 

pęknięcia w rejonie nadproży. Podwaliny na murze przyziemia zgniłe i zmurszałe. Stan tech-

niczny ścian zewnętrznych – zły. Ściany zewnętrzne, w drugiej części budynku, z kamienia 

łamanego. Ściany popękane z widocznymi rozwarstwieniami. Od strony wschodniej ściany 

zewnętrzne pochylone od pionu na całej wysokości. W części przyziemia od strony wschod-

niej braki w masie ścian. Ta część budynku grozi całkowitym zawaleniem. 

Ściany wewnętrzne wykonane z kamienia, cegły oraz drewna. Na połączeniach ścian drew-

nianych i murowanych widoczne pęknięcia. Ściany pokryte tynkiem z powłokami malarski-

mi. 

W części najdłużej zamieszkałej istnieją schody drewniane prowadzące na strych. Schody 

w złym stanie technicznym. 

Dach drewniany dwuspadowy krokwiowo-płatowy. Pokrycie dachu eternit falisty. Obróbki 

blacharskie, rynny i rury spustowe nie występują. Obróbka kalenicy z blachy ocynkowanej 

z widoczną korozją. Brak włazu na dach ze strychu. Pokrycie dachu w złym stanie technicz-

nym. Występują przecieki poprzez pęknięcia w pokryciu i częściowo załamany dach. Wystę-

pują też przecieki przy kominach. Część dachu nad wschodnią częścią budynku grozi zawale-

niem ze względu na braki w konstrukcji podporowej więźby dachowej. 

Kominy ponad dachem murowane z cegły ceramicznej. Na kominach od strony południowej 

widoczne pionowe pęknięcia. 

Stolarka okienna drewniana, skrzydłowa – zniszczona, w kilku miejscach wyrwana. 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana nietypowa – uszkodzona. 
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Instalacje: 

 – wodociągowa, 

 – elektryczna – odłączona przez Zakład Energetyczny. 

W budynku znajduje się 5 lokali socjalnych. Budynek w bardzo złym stanie technicznym. 

Wymaga kapitalnego remontu. W obecnym stanie technicznym nie nadaje się do zamieszka-

nia. Brak energii elektrycznej, brak kanalizacji. 

Część wschodnia budynku częściowo zawalona, grozi postępującym zawaleniem. Skrzydło 

północne budynku również wymaga zabezpieczenia przed zawaleniem. 

2.4.2.6  Budynek przy ul. Kościuszki 10 
Stan techniczny budynku: 

Budynek wolnostojący. Rok budowy: 1940. Fundamenty budynku z kamienia na zaprawie 

wapiennej. Ściany w części podpiwniczonej z kamienia i cegły na zaprawie kamiennej, scho-

dy do piwnicy betonowe. Brak izolacji pionowej przeciwwilgociowej. Po stronie zewnętrznej 

cokół budynku otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym. Odwodnienie budynku od stro-

ny ul. Kościuszki i północnej, stanowi chodnik z płytek betonowych, od strony wschodniej 

odwodnienia brak. 

Ściany parteru murowane z cegły ceramicznej i kamienia. Ściany parteru po stronie we-

wnętrznej i zewnętrznej otynkowane. Stan techniczny ścian zewnętrznych i wewnętrznych 

jest zły – występują liczne pęknięcia. Liczne pęknięcia występują też w rejonie drzwi i okien, 

na połączeniu ścian i sufitu. 

Ściany piętra budynku drewniane, od strony ul. Kościuszki ściana zewnętrzna wysunięta, 

oparta na belkach stropowych drewnianych. Ściany drewniane obite szalówką drewnianą. 

Stan szalówki zły. 

Ściany wewnętrzne nośne na parterze murowane z cegły ceramicznej, na piętrze drewniane. 

Na powierzchni ścian tynki z powłokami malarskimi. Na ścianach wewnętrznych na parterze 

widoczne pęknięcia nad drzwiami oraz na połączeniu ścian nośnych i ścianek działowych. 

Elewacja budynku wyeksploatowana, występują liczne pęknięcia i uszkodzenia. 

Schody zewnętrzne w złym stanie technicznym – liczne pęknięcia. Balustrada przy schodach 

niezgodna z warunkami technicznymi i z licznymi ogniskami korozji. 

Ściany podziemia z widocznymi pęknięciami. Występuje korozja belek stalowych stropu 

piwnic, widoczne są pęknięcia sklepienia. Korozja biologiczna elementów stropu występuje 

poza obrys budynku. Na stropie pierwszego piętra – liczne spękanie tynku. 

Na piętro budynku prowadzą schody drewniane częściowo obudowane konstrukcją drewnianą 

z obiciem z desek, płyt pilśniowych i innych materiałów. Powierzchnia biegów schodowych 

obłożona wykładziną PCV. Szerokość klatki schodowej nie odpowiada wymogom technicz-

nym dla budynków wielorodzinnych. 

Dach – drewniany dwuspadowy krokwiowo-jętkowy. Pokrycie dachu – papa asfaltowa na 

lepiku. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe nie występują. Właz na strych z lokalu 

mieszkalnego na piętrze następnie poprzez właz konstrukcji drewnianej na dach. Brzegi oka-
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powe, deskowania i pokrycia postrzępione, nierówne. Widoczne ślady korozji biologicznej 

więźby dachowej oraz łat. Widoczna korozja biologiczna końcówek krokwi, spróchniałe. 

Komin ponad dachem murowany otynkowany bez czapki wieńczącej. Komin popękany 

w bardzo złym stanie technicznym. 

Podłogi w pomieszczeniach drewniane z ułożonymi wykładzinami PCV. Podłogi uginające 

się, nierówna powierzchnia. 

Stolarka okienna na parterze drewniana z okresu budowy budynku. Stan stolarki okiennej 

drewnianej bardzo zły. Drzwi zewnętrzne drewniane, nietypowe, niespełniające wymogów 

technicznych, w złym stanie technicznym. 

Stolarka wewnętrzna drewniana nietypowa, pochodząca z okresu budowy budynku. Stan 

techniczny stolarki wewnętrznej zły. 

Występuje miejscowa korozja rurociągu w piwnicy. Brak jest otuliny na części rurociągu 

w piwnicy. 

Występuje korozja rur kanalizacyjnych żeliwnych w piwnicy. Przejścia pionów kanalizacyj-

nych przez strop nad piwnicą nie są wypełnione. 

Konstrukcja budynku jest w złym stanie technicznym. Budynek wymaga kapitalnego remon-

tu. W obecnym stanie technicznym nie nadaje się do zamieszkania. W budynku znajdują się 

dwa lokale socjalne. 

W marcu 2021 r. na skutek kontroli z PGE Dystrybucja S.A. dokonano wymiany dwóch tablic 

licznikowych wraz z bezpiecznikami, dotyczących dwóch lokali mieszkalnych stanowiących 

własność Gminy Bychawa w budynku przy ul. Szkolna 3 w Bychawie. Koszt tego zadania to 

1750,00 zł poniesiony przez Właściciela lokali. W sierpniu 2021 r. zamontowano nowe źródło 

ciepła w lokalu mieszkalnym przy ul. Pileckiego 8/8, tj. piec typu koza na pellet wraz z dobu-

dową komina izolowanego po zewnętrznej części budynku. Koszt zadania to: 8500,00 zł po-

niesiony przez Gminę Bychawa. W miesiącu wrześniu 2021 r., jak co roku, przeprowadzone 

zostały okresowe przeglądy techniczne i kominiarskie budynków stanowiących własność 

Gminy Bychawa. Koszt ich realizacji to: 2640,00 zł. W październiku 2021 r. wymieniona 

została wewnętrzna instalacja elektryczna w lokalu mieszkalnym nr 16 w budynku przy 

ul. M. J. Piłsudskiego 51. Koszt powyższej wymiany to: 4300,00 zł poniesiony przez Gminę 

Bychawa. W grudniu 2021 r. wykonano montaż nowego urządzenia grzewczego w lokalu 

mieszkalnym nr 1 przy ul. Pileckiego 8 w Bychawie. Zamontowano kuchnię wolnostojącą na 

pellet pełniącą również funkcję piecyka do ogrzewania pomieszczenia wraz z montażem 

wkładu kominowego. Koszt zadania wyniósł: 13000,00 zł i został poniesiony przez Gminę 

Bychawa. 

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

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

wa przeprowadza drobne prace i remonty do kwoty 1500,00 złotych. W kwietniu 2021 r. na 

koszt Przedsiębiorstwa, tj. 515,00 zł dokonano częściowego remontu instalacji elektrycznej w 

lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Szkolna 3. Ponadto w 2021 r. dokonywało usu-

wania wielu innych awarii związanych z instalacjami elektrycznymi w lokalach mieszkal-
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nych, m.in. w lokalu mieszkalnym przy ul. Pileckiego 8/8, Osowa 61/6, których koszt ponio-

sło Przedsiębiorstwo. W miesiącu czerwcu 2021 r. wykonany został remont balkonu w bu-

dynku przy ul. ks. A. Kwiatkowskiego 23, którego koszt wyniósł: 1030,40 zł i poniesiony 

został przez Przedsiębiorstwo. Ponadto w związku ze zgłaszanymi przez najemcę lokalu 

mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Szkolna 4 problemami związanymi ze złym stanem 

technicznym ścian zewnętrznych przylegających do lokalu, jak również brakiem izolacji pio-

nowej, które to przez namakanie powodują pogarszanie się stanu technicznego wewnątrz lo-

kalu, Przedsiębiorstwo zleciło wykonanie przeglądu i dokonanie oceny przez osobę posiada-

jącą odpowiednie uprawnienia w branży budowlanej w celu określenia przyczyn i sposobu 

poprawy sytuacji. Koszt zadania to: 500,00 zł, poniesiony przez Przedsiębiorstwo. Protokół z 

wyżej wspomnianej kontroli przekazany został do zarządu wspólnoty mieszkaniowej przy 

ul. Szkolna 4, w kompetencji której jest wykonanie zakresu prac, które przyczyniłyby się do 

poprawy stanu technicznego tej części budynku, a co za tym idzie – lokalu. Niestety zarząd 

wspólnoty nie rozpatrzył pozytywnie skierowanego do nich wniosku i stan techniczny lokalu 

wciąż pozostaje zły. 

W 2021 r. Przedsiębiorstwo przeprowadziło także wiele prac remontowych i naprawczych w 

zakresie prac wodociągowo-kanalizacyjnych, usuwania awarii wodnych i kanalizacyjnych, a 

także wymiany uszkodzonych urządzeń sanitarnych i grzewczych będących źródłem ciepłej 

wody w lokalach mieszkalnych. Koszty w tym zakresie poniesione przez Przedsiębiorstwo to 

ok. 5000,00 zł. 

Przedsiębiorstwo wielokrotnie zlecało i pokrywało koszty wykonania prac związanych z 

udrażnianiem przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych. Wykonywało i pokry-

wało koszty związane z czyszczeniem rynien, a także usuwaniem nawisów śnieżnych na bu-

dynkach stanowiących własność Gminy Bychawa. W związku z migracją najemców koniecz-

na była organizacja prac związanych z przejmowaniem i oddawaniem w najem lokali miesz-

kalnych, wymianą zamków w drzwiach, uzupełnieniem brakującego wyposażenia w tych lo-

kalach. 

2.5 Ośrodek Pomocy Społecznej 

Główny cel pomocy społecznej to umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trud-

nych sytuacji życiowych, których 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 własnym działaniem. Pomoc społeczna wspiera 

osoby i rodziny w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie 

w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także zapobiega tym sytuacjom po-

przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze 

środowiskiem. Potrzeby korzystających z pomocy są uwzględniane, jeżeli odpowiadają celom 

i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Ustawa o pomocy społecznej zobowią-

zuje osoby i rodziny do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej po-

przez wprowadzenie kontraktu socjalnego. 

Główne zadania pomocy społecznej to: przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą 

świadczeń, praca socjalna, prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, analiza 

i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, realizacja 
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zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy 

i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 

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

2004 roku o pomocy społecznej oraz wynikające z innych ustaw, w tym: 

 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 o świadczeniach rodzinnych 

 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

 o dodatkach mieszkaniowych 

 prawo energetyczne 

 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna 

 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Tabela 12. Formy pomocy społecznej w latach 2020-2021 (dotyczące zadań własnych i zleco-

nych) 

Forma pomocy Rok 2020 Rok 2021 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

świadczeń 

Zasiłek okresowy 62 410 70 413 

w tym z powodu: bezrobocia 44 315 58 368 

długotrwałej choroby 8 38 8 28 

niepełnosprawności 10 55 3 16 

Zasiłek celowy i w naturze ogółem 116 X 122 X 

W tym: Specjalny zasiłek celowy 16 21 24 25 

Zasiłek celowy – żywność (program 

„Posiłek w szkole i w domu”) 

69 203 74 265 

Posiłek w ramach programu „Posiłek 

w szkole i w domu” ogółem 

49 4739 36 4914 

Pomoc w formie posiłku niewymaga-

jąca przeprowadzenia wywiadu śro-

dowiskowego 

22  966 18 994 

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia lo-

sowego 

22 22 0 0 

Opłata gminy za pobyt mieszkańca 

w DPS 

11 106 11 110 

Sprawienie pogrzebu 11 0  0 0 

Praca socjalna ogółem 298 X 184 X 

Wyłącznie praca socjalna 127 X 36 X 

Praca socjalna prowadzona w oparciu 

o kontrakt socjalny 

0 0 4 4 

Zasiłek stały 44 425 45 492  

w tym dla osoby: samotnie gospoda-

rującej 

41 411 41 459 

pozostającej w rodzinie 3 14 4 33 

Wypłata zasiłków celowych na po-

krycie wydatków związanych z klęską 

żywiołową lub ekologiczną 

0 0 0 0 

Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie 
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**liczba osób objęta kontraktem socjalnym = liczba kontraktów 

Tabela 13. Przyczyny udzielonej pomocy 

Lp. Powód trudnej sytuacji życiowej Rok 2020 Rok 2021 

Liczba rodzin Liczba rodzin 

Ogółem w tym na 

wsi 

Ogółem w tym 

na wsi 

1. Ubóstwo 137 80 134 82 

2. Sieroctwo 2 1 3 2 

3. Bezdomność 0 0 0 0 

4. Potrzeba ochrony macierzyństwa 30 23 22 16 

 w tym: wielodzietność 21 18 17 13 

5. Bezrobocie 88 49 88 51 

6. Niepełnosprawność 84 45 89 47 

7. Długotrwała lub ciężka choroba 92 47 81 37 

8. Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzeniu gospo-

darstwa domowego 

16 12 14 7 

w tym: rodziny niepełne 4 2 4 0 

rodziny wielodzietne 9 7 7 5 

9. Przemoc w rodzinie 1 0 2 0 

10. Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 0 0 

11. Alkoholizm 7 5 7 5 

12. Narkomania 0 0 0 0 

13. Trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 

4 4 2 2 

14. Trudności w integracji osób, które 

otrzymały status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą 

0 0 0 0 

15. Zdarzenie losowe 22 22 0 0 

16. Sytuacja kryzysowa 0 0 0 0 

17. Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 0 

Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie 

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach Ogółem W tym na wsi 

Rodziny ogółem 207 114 489 

o liczbie osób 1 105 56 105 

2 25 13 50 

3 20 10 60 

4 26 16 104 

5 20 10 100 

6 i więcej 11 9 70 

Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie 

2.5.1 Usługi opiekuńcze 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie świadczy na rzecz osób potrzebujących usługi 

opiekuńcze. 
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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 niezamiesz-

kujący 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 kon-

taktów z otoczeniem. 

Z tej formy pomocy w 2021 roku skorzystało łącznie 22 osoby, z których to 20 osób prowa-

dzących jednoosobowe gospodarstwo domowe oraz 2 osoby pozostające w rodzinie. Koszt 

usług opiekuńczych finansowanych przez gminę wyniósł 65 719,00 zł. 

Natomiast w 2020 roku z tej formy pomocy skorzystało łącznie 19 osób, z których 17 to oso-

by prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe oraz 2 osoby pozostające w rodzinie. 

Koszt usług opiekuńczych finansowanych przez gminę wyniósł 70 699,00 zł. 

2.5.2 Praca socjalna 

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 indywi-

dualnego kontaktu z klientem: doradztwo, rozmowy wspierające, motywowanie, wzmacnianie 

mocnych stron osoby. Praca socjalna polega też na nawiązywaniu współpracy z różnymi in-

stytucjami w zakresie wsparcia klienta. Kolejnym zadaniem jest pobudzanie społecznej ak-

tywności, 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 ja-

kości życia. 

W 2021 roku pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono 184 rodzinom, w tym 87 rodzinom 

na wsi (liczba osób w rodzinach 220). Pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej udzielono 

36 rodzinom, w tym 15 rodzinom na wsi (liczba osób w rodzinach 80). 

Zaś w 2020 roku pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono 298 rodzinom, w tym 135 ro-

dzinom na wsi (liczba osób w rodzinach 627). Pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej 

udzielono 127 rodzinom, w tym 87 rodzinom na wsi (liczba osób w rodzinach 159). 

 

2.5.3 Asystent rodziny 

Obowiązek zatrudnienia asystentów rodziny nakłada na samorządy ustawa o wspieraniu ro-

dziny i systemie pieczy zastępczej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie w ramach reali-

zacji tego zadania w 2021 roku zatrudniał asystenta rodziny, który objął wsparciem łącznie 

8 rodzin (w tym 19 dzieci), zaś w 2020 roku 11 rodzin (w tym 29 dzieci) przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Praca asystenta koncentrowa-

ła się głównie na: 
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 pomocy w budowaniu prawidłowego wzorca rodzica, 

 wzmacnianiu kompetencji rodziców, 

 pomocy w egzekwowaniu obowiązku szkolnego, 

 pomocy w budowaniu prawidłowych relacji między członkami rodziny, 

 pomocy w poszukiwaniu pracy, 

 pomocy w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach, 

 doradztwie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

 pomocy w planowaniu budżetu rodzinnego, 

 pomocy w wyrobieniu nawyków higienicznych i utrzymywaniu czystości w otoczeniu, 

 prowadzeniu zbiórek odzieży, zabawek i sprzętów gospodarstwa domowego. 

2.5.4 Współfinansowanie pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej 

Do zadań Gminy Bychawa realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie 

należy również współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie współfinansował pobyt: 

  8 dzieci w pieczy zastępczej (1 dziecko w rodzinie zawodowej, 7 dzieci w rodzinach 

spokrewnionych), zaś w 2020 roku 8 dzieci w pieczy zastępczej (1 dziecko w rodzinie 

zawodowej, 7 dzieci w rodzinach spokrewnionych), 

  1 dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej (Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza Rodzinka II w Lublinie), zaś w 2020 roku 2 dzieci w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej (2 dzieci – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Rodzinka 

II w Lublinie). 

Poniesione wydatki Gminy Bychawa w 2021 roku w tym zakresie – 46 803,61 zł (za 2020 rok 

koszt ten wyniósł – 83 720,55 zł). 

2.5.5 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

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

w Lublinie (dysponent żywności) rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żyw-

nościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym realizowany w Podprogramie 2015 (2015/2016), Podprogramie 2016 

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

mie 2019 (2019/2020), Podprogramie 2020 (2020/2021) Poszczególne programy obejmują 

przełom dwóch lat. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest do-

tarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. 

W ramach Programu osoby najbardziej potrzebujące mogą skorzystać ze wsparcia w postaci 

żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edu-

kacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współ-

finansowany 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 przesłan-

kami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procen-

towej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stano-

wiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub 
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posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. W ramach 

Podprogramu 2020 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w 

działaniach towarzyszących. W ramach tych działań odbyły się warsztaty ekonomiczne o te-

matyce „Finanse pod kontrolą” w formie zdalnej wydawniczej, materiały zostały przekazane 

100 osobom wraz z dostawą żywności w miesiącu czerwiec 2021 r. oraz w miesiącu paź-

dziernik 2021 r. odbyły się warsztaty stacjonarne o tematyce „Zdrowe odżywianie człowie-

ka”, „Potrawy z produktów otrzymanych z POPŻ”, „Finanse pod kontrolą”, w których wzięło 

udział łącznie 45 osób. W ramach tego programu w Gminie Bychawa pomocą objęto 

897 osób. 

2.5.6 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 rozwiązy-

wania problemów społecznych. Zespół Interdyscyplinarny realizuje zadania określone w 

Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy. 

Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań 

instytucji oraz osób pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w gminie. Ponadto do 

Zespołu należy: 

 diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie, 

 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 

 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie w oparciu o 

procedurę „Niebieskiej Karty”, 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania 

pomocy, 

 podejmowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Tabela 14. Dane dotyczące Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie 

Lp. Działania zespołu 2020 rok 2021 rok 

1. liczba posiedzeń zespołu 3 4 

2. liczba osób objętych pomocą zespołu (ogółem) 61 50 

3. liczba rodzin 21 17 

4. liczba utworzonych grup roboczych 5 6 

5. liczba posiedzeń grup roboczych 34 26 

6. liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty 21 17 

Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie 

2.5.7 Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz po-
stępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 

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

28 listopada 2003 roku, ustawę z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów oraz ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
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opiekunów, a także ustawę z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

„Za życiem”. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie wypłaca pełen katalog świadczeń rodzinnych: 

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 

2. Świadczenia opiekuńcze: 

 zasiłek pielęgnacyjny, 

 świadczenie pielęgnacyjne, 

 specjalny zasiłek opiekuńczy, 

3. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka 

4. Świadczenie rodzicielskie 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie wypłaca świadczenia z funduszu alimenta-

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

W 2021 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 592 rodzin (w 2020 roku 506 rodzin), wy-

płacono 12 621 świadczenia (w 2020 roku 11 629 świadczeń) w postaci zasiłków rodzinnych 

wraz z dodatkami. 

Tabela 15. Świadczenia rodzinne 

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE – 

wydatki na świadczenia ro-

dzinne z wyłączeniem świad-

czeń przyznanych na podsta-

wie art. 5 ust. 3 i ust. 3a ustawy 

o świadczeniach rodzinnych 

Liczba 

świad-

czeń 

Wydatkowanie Liczba 

świad-

czeń 

Wydatkowa-

nie 

Rok 2020 Rok 2021 

1. Zasiłki rodzinne 7 725 901 069,35 zł 6 102 718 959,00 zł 

2. Dodatki z tytułu urodzenia 

dziecka 

24 24 000,00 zł 28 28 000,00 zł 

3. Opieka nad dzieckiem 

w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 

131 51 742,00 zł 79 34 413,00 zł 

4. Samotne wychowywanie 

dziecka 

126 24 478,00 zł 96 19 808,00 zł 

5. Kształcenie i rehabilitacja 

dziecka niepełnosprawnego 

454 49 100,00 zł 412 44 460,00 zł 

6. Rozpoczęcie roku szkolnego 425 42 500,00 zł 374 37 400,00 zł 

7. Podjęcie przez dziecko nauki 

poza miejscem zamieszkania: 

na pokrycie wydatków związa-

nych z zamieszkaniem 

w miejscowości, w której znaj-

duje się szkoła 

117 13 221,00 zł 97 10 961,00 zł 

8. Podjęcie przez dziecko nauki 

poza miejscem zamieszkania: 

na pokrycie wydatków związa-

nych z dojazdem do miejsco-

wości, w której znajduje się 

szkoła 

863 59 547,00 zł 720 49 680,00 zł 
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9. Wychowanie dziecka 

w rodzinie wielodzietnej 

1 315 125 400,00 zł 1 230 116 850,00 zł 

10. Wydatki na świadczenia ro-

dzinne przyznane na podst. art. 

5 ust. 3 i 3a  

(złotówka za złotówkę) 

993 61 135,90 zł 1 088 72 170,95 zł 

11. Zasiłki pielęgnacyjne 2 457 529 534,00 zł 2 581 557 083,00 zł 

12. Świadczenie pielęgnacyjne 390 705 766,00 zł 482 945 908,00 zł 

13. Specjalny zasiłek opiekuńczy 154 94 860,00 zł 101 61 392,00 zł 

14. Zasiłek dla opiekuna 172 106 5640,00 zł 134 82 540,00 zł 

15. Składki zdrowotne za osoby 

pobierające zasiłek dla opieku-

na 

12 670,00 zł 12 670,00 zł 

16. Składki na ubezpieczenie spo-

łeczne za osoby pobierające 

zasiłek dla opiekuna 

99 14 888,00 zł 36 6 142,00 zł 

17 Świadczenie rodzicielskie 225 206 078,00 zł 245 218 842,00 zł 

18. Jednorazowa zapomoga 

z tytułu urodzenia dziecka 

73 73 000,00 zł 74 74 000,00 zł 

19.  Ubezpieczenie społeczne za 

osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne i specjalny zasi-

łek opiekuńczy 

428 139 080,00 zł 440 172 048,00 zł 

20. Składki zdrowotne za osoby 

pobierające świadczenia pielę-

gnacyjne i specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

250 30 436,00 zł 269 38 740,00 zł 

Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie 

W ramach realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów w 2021 roku prowadzone były postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. 

W 2021 roku na terenie Gminy Bychawa zamieszkiwało 90 (zaś w 2020 roku – 95) dłużni-

ków alimentacyjnych, wobec których podejmowano następujące działania: 

 przeprowadzono 34 (w 2020 roku – 37) wywiady alimentacyjne oraz odebrano 34 (w 

2020 roku – 37) oświadczenia majątkowe, 

 zobowiązano 5 (w 2020 roku – 4) dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się 

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

 zwrócono się z 6 (w 2020 roku – 3) wnioskami do powiatowego urzędu pracy o 

podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, 

 przekazano 38 (w 2020 roku – 35) wniosków do komornika o przyłączenie się do 

postępowania egzekucyjnego, 

 przygotowano 37 (w 2020 roku – 36) informacji w sprawie przyznania świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej i wysokości zadłużenia, 

 skierowano 36 (w 2020 roku – 34) wniosków o ściganie za przestępstwo niealimentacji 

do Prokuratury Rejonowej, 
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2.5.8 Świadczenia wychowawcze 500+ 

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

lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa ta, określa warunki 

nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania 

tego świadczenia. 

W 2021 roku ze świadczeń wychowawczych skorzystało 1 290 rodzin, wypłacono 10 966 

świadczeń wychowawczych na kwotę 11 085 593,87 zł, zaś w 2020 roku ze świadczeń wy-

chowawczych skorzystało 1209 rodzin, wypłacono 22 068 świadczeń wychowawczych na 

kwotę 11 034 226,98 zł. 

2.5.9 Rządowy Program Dobry Start 300+ 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie w 2021 roku wypłacił świadczenia za 2020 r. 

(wnioski wpłynęły w 2020 r.) na kwotę 6 600,00 zł. 

2.5.10 Dodatki mieszkaniowe  

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Bychawie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o 

dodatkach mieszkaniowych od 1 lutego 2018 roku. 

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

tów utrzymania ich miejsca zamieszkania. Przysługują tym osobom, które osiągają stosunko-

wo niskie dochody, a powierzchnia zajmowanego lokalu lub budynku nie przekracza określo-

nych przez ustawodawcę wartości. 

Dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem przysługuje: 

1) najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach; 

2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze 

prawo do lokalu mieszkalnego; 

3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowią-

cych ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych; 

4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszą-

cym wydatki związane z jego zajmowaniem; 

5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługują-

cy im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu. 

- osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przy-

znanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego 

wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie: 

1) jednoosobowym - 40% 

2) wieloosobowym - 30% 

- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia 

wniosku, 
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- osobom jeżeli normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku 

mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), 

zwana dalej „normatywną powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa 

domowego nie może przekraczać: 

1) 35 m
2
 – dla 1 osoby 

2) 40 m
2
 – dla 2 osób 

3) 45 m
2
 – dla 3 osób 

4) 55 m
2
 – dla 4 osób 

5) 65 m
2
 – dla 5 osób 

6) 70 m
2
 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób 

dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m
2
, 

- gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni 

o więcej niż: 

1) 30% albo 

2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego 

lokalu nie przekracza 60%. 

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 0,5% kwoty 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania de-

cyzji. 

W 2021 roku wypłacono 544 świadczeń na kwotę 95 405,12 zł, w roku 2020 wypłacono 666 

świadczeń na kwotę 106 383,50 zł. 

2.5.11 Analiza wpływu pandemii COVID na sytuację instytucji 

Pandemia koronawirusa odbiła piętno na naszym życiu. Do nowej rzeczywistości musieli 

przystosować się wszyscy, także my i nasze najbliższe otoczenie. Mimo obostrzeń, pracowni-

cy OPS-u byli zawsze w pogotowiu. Pomimo pandemii OPS zachował ciągłość funkcjonowa-

nia, wprowadzając w tym czasie obostrzenia sanitarne – stosowano środki bezpieczeństwa i 

ochrony indywidualnej oraz zachowywano reżim sanitarny. Koniecznością było wdrożenie 

nowych standardów i rozwiązań w celu niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. W celu 

sprawnej i bezpiecznej realizacji zadań OPS: 

 zapewniono pracownikom środki ochrony osobistej takie jak: maseczki, rękawiczki 

jednorazowe, przyłbice, płyny dezynfekujące, dozowniki, bezdotykową stację 

dezynfekcji rąk, pleksy ochronne montowane do biurek, 

 wydzielono miejsca do przyjmowania interesantów, 

 przestrzegano wytycznych MPiPS i PPSSEL. 

Nowe zadania OPS związane ze stanem epidemii to przede wszystkim udzielanie wsparcia 

mieszkańcom przebywającym na kwarantannie, osobom starszym, samotnym i niepełno-

sprawnym poprzez dostarczanie żywności, robienie zakupów, wsparcie psychologiczne, po-

radnictwo. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie w grudniu 2021 r. przekazał klientom 

paczki żywnościowe w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowa-

nym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finan-
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sowanego ze środków PFRON. Obecna sytuacja znacznie utrudniła osobom niepełnospraw-

nym możliwości wykonywania czynności niezbędnych do egzystencji, w tym m.in. zakup 

żywności. Otrzymanie gotowej paczki przyczyniło się także do zmniejszenia ryzyka styczno-

ści i ewentualnego zarażenie się wirusem SARS-CoV-2. Gotowe paczki żywnościowe pozwo-

liły spędzić Święta Bożego Narodzenia pięćdziesięciu osobom niepełnosprawnym z terenu 

Gminy Bychawa w poczuciu bezpieczeństwa i zaspokojenia podstawowych potrzeb. W ra-

mach rządowego programu „Wspieraj Seniora” udzielone zostało wsparcie osobom powyżej 

70. roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu. Osobom, które zgłosiły pomoc 

w ramach programu Wspieraj Seniora Ośrodek w 2021 r. udzielił wsparcia poprzez zrobienie 

zakupów oraz została zaoferowana stała pomoc OPS. 

Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że OPS w Bychawie sprostał oczekiwaniom spo-

łecznym i w tak trudnym czasie sprawnie wykonywał wszystkie zadania. 

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 Bur-

mistrz 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 inny-

mi na następujących zasadach: 

 podmiotowego udziału 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 osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczności lokalnej. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie jest Dziennym Ośrodkiem Wsparcia, prowa-

dzi wszechstronne wsparcie dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi typ AC i B. 

Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie korzystają osoby z następujących 

gmin (według stanu na dzień 31.12.2021 r.): 

 gmina Bychawa  – 40 osób 

 gmina Strzyżewice – 11 osób 

 gmina Zakrzew – 3 osoby 

 gmina Jabłonna – 4 osoby 

 gmina Wysokie – 2 osoby 

 gmina Krzczonów  – 1 osoba. 
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Łącznie na koniec 2021 roku wydanych zostało 61 decyzji kierujących, w tym kobiet – 21, 

mężczyzn – 40, w wieku 23-71 lat. W porównaniu do roku 2020 (na dzień 31.12.2020 r. – 64 

decyzji kierujących), na dzień 31.12.2021 r. wydano o 3 decyzje mniej. 

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, 

 współpracę z rodzinami uczestników lub opiekunami prawnymi, 

 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 umy-

słowym oraz niepełnosprawnością sprzężoną. 

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

zajęcia spełniają standardy wymagane Rozporządzeniem Rady Ministrów. Uczestnicy są do-

wożeni i odwożeni busem z zapewnieniem opiekuna. 

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie mają zorganizowane zajęcia 

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

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 z zakresu 

rehabilitacji społeczno-zawodowej. 

Na koniec 2021 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie zatrudniał 17 pracow-

ników, wykorzystując 15,00 etatów, w tym kadry merytorycznej 11 osób (10,00 etatów). 

Nasza jednostka współpracowała i nadal współpracuje z wieloma instytucjami, placówkami 

oświatowymi, fundacjami i stowarzyszeniami na terenie powiatu i województwa lubelskiego. 

W 2021 roku plan pracy dla grupy uczestników Typ AC i Typ B oraz „Kalendarz imprez in-

tegracyjnych” przyjęte do realizacji przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie, 

nie zostały w pełni zrealizowane, w związku z pandemią koronawirusa i zawieszeniem dzia-

łalności Domu zgodnie z decyzjami Wojewody Lubelskiego. Działalność ŚDS była zawie-

szona od dnia 29.03.2021 r. do dnia 25.04.2021 r. 

Zespół aktywizująco-wspierający oraz pozostali pracownicy aktywnie wspomagali, służyli 

wsparciem i pomocą dla uczestników w czasie zawieszenia działalności poprzez: 

 kontakty telefoniczne, 
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 dowóz ciepłych posiłków dla uczestników, którzy samotnie zamieszkują lub znajdują 

się w rodzinach niewydolnych społecznie, 

 organizację paczek żywnościowych dla wszystkich uczestników z okazji Świąt 

Wielkanocnych, 

 dostarczanie uczestnikom materiałów terapeutycznych do samodzielnego wykonania 

prac w domu, w ramach zajęć zdalnych. 

W związku z pandemią koronawirusa do obydwu budynków ŚDS zakupiono rękawiczki jed-

norazowe, maseczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji. 

2.7 Przedsiębiorcy 

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

systemie teleinformatycznym przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Do dnia 

30.04.2018 r. prowadzona w oparciu o Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej 

z 2 lipca 2004 roku, a od 1.05.2018 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 i Informa-

cji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. W Centralnej Ewi-

dencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii w 2021 r. na terenie Gminy Bychawa było zarejestrowanych około 574 podmio-

tów (przedsiębiorcy według głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej). 

Tabela 16. Ilość wniosków składanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Bychawie w ciągu 2020 

i 2021 roku 

Lp

. 
Rodzaj wniosku 

Liczba wniosków złożonych 

w Urzędzie Miejskim w By-

chawie 

rok 2020 rok 2021 

1. założenie działalności gospodarczej 54 46 

2. zmiana wpisu 130 98 

3. zmiana z zawieszeniem wykonywania działalności 

gospodarczej 

35 33 

4. zmiana ze wznowieniem wykonywania działalności 

gospodarczej 

20 22 

5. zmiana z zakończeniem wykonywania działalności 

gospodarczej 

1 4 

6. zakończenie działalności gospodarczej 35 32 

Razem 275 235 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Najczęściej podejmowana działalność w 2021 roku dotyczyła transportu, handlu detalicznego 

oraz konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, budownictwa oraz fryzjerstwa i po-

zostałych zabiegów kosmetycznych. 
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2.8 Ochrona środowiska 

2.8.1 Gospodarka odpadami 

Na terenie całej Polski obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), zgodnie z 

którym należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetwo-

rzenia. Dlatego też odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje plus 

odpady zmieszane: PAPIER (kolor worka niebieski), METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 

(kolor worka żółty), SZKŁO (kolor worka zielony), BIOODPADY (kolor worka brązowy). 

Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych i dlatego też od-

pady pochodzenia rolniczego (zużyte opony rolnicze, sznurki, folie, worki po nawozach itp.) 

oraz pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej nie są objęte gminnym systemem 

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

zamieszkują mieszkańcy nie są objęte systemem zbiórki odpadów komunalnych. 

W 2021 roku 2 648 gospodarstw domowych objętych były systemem zbiórki odpadów. Ich 

ilość w stosunku do roku poprzedniego zmalała o 35. 

 

Tabela 17. Ilość mieszkańców wynikająca ze złożonych deklaracji ogólnie w latach 2020-

2021 

 2020 2021 

tereny miejskie 3967 3 906 

tereny wiejskie 5882 5 847 

razem 9849 9 753 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

W porównaniu roku 2020 z 2021 ilość mieszkańców gminy objętych zbiórką odpadów zmala-

ła o 96 osób. 

Tabela 18. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2020-2021 

 2020 2021 

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi 

1 790 399,91 2 137 664,31 

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi 

1.624.649,80 1 959 930,13 

Zaległości w opłacie śmieciowej na koniec roku: 173.635,24 189 080,76 

Nadpłaty z tytułu opłaty za odpady komunalne 8.095,13 11 844,16 

Poniesione wydatki 1.979.504,73 2 372 186,55 

Różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a wpływami 

z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywa-

na z budżetu gminy 

354.854,93 412 256,42 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jasno wska-

zuje, jakie koszty mogą być pokryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi. Są to koszty: 

 odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

 tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
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 obsługi administracyjnej tego systemu, 

 jeżeli gmina przejęła obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki – koszt 

związany z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów 

komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym. 

Żadne inne wydatki nie mogą być pokrywane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi pobranymi od mieszkańców. 

Tabela 19. Koszty funkcjonowania działu obsługi gospodarki odpadami komunalnymi (we-

dług wykonania budżetu) 

 2020 2021 

Koszty administracyjne (wynagrodzenia, szkolenia, 

sprzęt i programy komputerowe, usługi pocztowe itp.) 

55.757,83 63 558,78 

Koszty odbioru odpadów komunalnych 818.233,34 1 056 342,96 

Koszty zagospodarowania odpadów 869.053,55 1 008 400,29 

Koszty utylizacji odpadów z izolatoriów domowych 8.207,01 3 530,52 

Koszty PSZOK 224.640,00 235 440,00 

Pozostałe (analiza gospodarki odpadami, czynsz za po-

jemniki) 

3.613,00 4 914,00 

Razem: 1.979.504,73 2 372 186,55 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Wykres 1 Struktura kosztów gospodarki odpadowej 

 
Jak widać na powyższym wykresie największą część z opłaty śmieciowej pochłaniają koszty 

transportu oraz zagospodarowania odpadów. Koszty te systematycznie wzrastają, gdyż ich 

wysokość uzależniona jest w dużej mierze od ilość transportowanych, a następnie zagospoda-

rowanych odpadów. Średnia ilość zebranych odpadów komunalnych wszystkich grup w prze-

liczeniu na jednego mieszkańca Gminy Bychawa w 2021 roku wyniosła 265,82 kg. 

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 2021 rok. 
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Tabela 20. Ilości odpadów komunalnych odebranych z obszaru Gminy Bychawa 

Kod od-

padu 

Rodzaj Odpadu Masa [Mg] 

  2020 2021 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady zmieszane komu-

nalne 

1675,571 1734,500 

 

ex20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selek-

tywny 

0,0 0,0 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 104,92 122,04 

ex20 01 99 

(popiół) 

Popiół 76,78 75,320 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 200,615 216,940 

15 01 07 Opakowania ze szkła 159,95 156,060 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 56,16 65,220 

20 02 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 39,16 2,680 

20 01 01 Odpady ulegające biodegradacji 95,76 0,000 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

0,46 5,64 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpado-

wych materiałów ceramicznych i elementów wyposaże-

nia inne niż wymienione w 17 01 06 

0,00 0,00 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,00 20,60 

16 01 03 Zużyte opony 0,16 0,00 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 2,24 2,640 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 0,00 1,34 

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zwierające niebez-

pieczne składniki 

0,00 20,28 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 0,00 167,12 

20 01 01 Papier i tektura 0,00 2,20 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 
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Wykres 2 Struktura odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców w 2021 roku 

 
Jak widać największą ilość oddawanych odpadów komunalnych stanowi frakcja zmieszana 

czyli odpady niesegregowane. Wśród odpadów pochodzącej z selektywnej zbiórki najwięcej 

oddajemy opakowań z tworzyw sztucznych. 

Poniższy wykres przedstawia ilość odbieranych odpadów (w tonach) w latach 2020 i 2021 
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W 2021 roku w stosunku do 2020 roku wzrosła ilość odpadów zmieszanych, wielkogabary-

towych, opakowań z tworzyw sztucznych oraz elektroodpadów, zmniejszyła się natomiast 

ilość popiołu oraz opakowań ze szkła. 

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

lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieru-

chomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy do punktu selek-

tywnej 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. 

Tabela 21. Ilość odpadów (według sprawozdania rocznego) dostarczonych do PSZOK 

Kod od-

padu 

Rodzaj Odpadu Masa [Mg] 

2020 2021 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 28,00 33,32 

ex21 01 

99 

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

(popiół z gospodarstw domowych) 

49,38 53,30 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 44,46 2,64 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne 

niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

8,80 1,18 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 0,00 183,462 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

205,00 0,42 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,02 0,01 

20 01 

35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wy-

mienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

23,735 11,14 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wy-

mienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

9,215 1,88 

16 01 03 Zużyte opony 75,86 36,14 

17 04 05 Złom stalowy 1,78 0,475 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,00 0,54 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 12,7 0,00 

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,76 0,00 

20 01 

21* 

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,00 0,20 

SUMA 459,71 324,7070 
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Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi me-

todami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazy-

wanych do składowania w Gminie Bychawa za 2021 rok wynoszą: 

1)  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kiero-

wanych do składowania 3,25% 

2) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunal-

nych: papieru, metalu, tworzyw sztucznych 15,11% 

3) poziom recyklingu, przygotowania i odzysku innymi metodami innych niż niebez-

pieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100%. 

2015 2016 2019 

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 Dru-

ga, Olszowiec, Bychawka Druga, Bychawka Pierwsza, Zaraszów, Wola Gałęzowska, Gałę-

zów-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 posiadające tylko motopompy. Za-

plecze 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 2021 roku na terenie gminy miały miejsce 147 zdarzenia z czego 26 pożarów, 117 miej-

scowych zagrożeń (wypadki drogowe, pompowania wody z zalanych budynków, usuwanie 

powalonych drzew) oraz 4 fałszywe alarmy. W zdarzeniach tych oprócz Jednostki Ratowni-

czo-Gaśniczej z Bychawy udział brały także jednostki OSP z terenu gminy. 

W 2021 roku na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z budżetu gminy wydatkowano 

kwotę: 332.990,55 zł (w 2020 roku – 367.519,15 zł), wydatki te dotyczyły: 

1) remontów budynków strażnic i usług remontowych sprzętu – 101.696,10 zł (w ramach 

funduszu sołeckiego – 78.992,04 zł), 

2) zakupy materiałów remontowych i części zamiennych, paliwa, ubrań i wyposażenia – 

107.625,44 zł (w tym sfinansowane przez Fundusz Sprawiedliwości – 39.775,00 zł, w ra-

mach funduszu sołeckiego – 5.000,00 zł); 

3) wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń konserwatorów sprzętu p.poż i specjali-

sty wykonującego w ramach umowy zlecenia niektóre zadania z zakresu ochrony p.poż. – 

38.395,28 zł; 

4) ekwiwalentu za udział w akcjach – 6.524,98 zł; 

5) opłat za energię elektryczną i gaz ziemny – 44.021,20 zł; 

6) opłat za ubezpieczenie strażaków i pojazdów – 15.866,19 zł; 

7) badania lekarskie – 4.103,00 zł; 
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8) pozostałe usługi – 14.758,36 zł (w ramach funduszu sołeckiego – 4.999,65 zł wykonanie 

monitoringu w budynku w Olszowcu). 

Otrzymano dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości – 

39.775,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy. 

2.10 Sprawy administracyjne 

2.10.1 Zatrudnienie 

W Urzędzie Miejskim w Bychawie na dzień 1 stycznia 2021 roku zatrudnionych było 59 osób 

co stanowi 58,25 etatu, w tym 43 osoby na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych 

urzędniczych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnionych było 60 osób tj. 59,5 etatu, w 

tym 43 osoby na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych urzędniczych. 

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Bychawie w roku 2021 wynosiło 59,96 etatu, 

w tym na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych urzędniczych 43 etaty. 

2.10.2 Ingerencja organów nadzoru w działalność uchwałodawczą Rady Miej-
skiej w Bychawie 

W dniu 18 października 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Bychawie wpłynęło zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały 

Nr XXXIII/248/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie uchwalenia regulaminu dostar-

czenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bychawa, w części obejmującej § 6 

ust. 2 regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały. 

W dniu 29 października 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Bychawie wpłynęło rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Lubelskiego w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały 

Nr XXXIII/248/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie uchwalenia regulaminu dostar-

czenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bychawa, we wspomnianej wcze-

śniej części. 

W dniu 3 stycznia 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Bychawie wpłynął odpis wyroku Woje-

wódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w sprawie skargi Wojewody Lubelskiego na 

uchwałę Nr XXIX/222/2021 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie 

uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzro-

stu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, wybudowania urządzeń infrastruktury 

technicznej oraz scalania i podziału nieruchomości. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lu-

blinie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. 
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2.10.3  Kontrole zewnętrzne 

Tabela 22. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2021 roku w Urzędzie Miejskim w By-

chawie 

Lp. Podmiot kontrolujący: Przedmiot kontroli Zalecenia pokontrolne  

1. Archiwum Państwowe w 

Lublinie 

Kontrola postępowania z 

materiałami archiwalnymi i 

dokumentacją niearchiwalną 

w Urzędzie Miejskim w 

Bychawie 

Zalecenia pokontrolne  

w trakcie realizacji 

2. Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Lubelskiego 

Departament Rolnictwa i 

Rozwoju Obszarów Wiej-

skich 

Projekt pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 2296L 

Wola Gałęzowska – Kra-

sławek” 

Nie wydano zaleceń 

3. Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Lubelskiego 

Departament Rolnictwa i 

Rozwoju Obszarów Wiej-

skich 

Projekt pn. „Utworzenie 

Centrum Kultury Wiejskiej 

w miejscowości Bychawka 

Druga poprzez utworzenie 

Inkubatora Rzemiosła i Pro-

duktu Lokalnego” 

Nie wydano zaleceń 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

2.11 Spory sądowe 

W 2021 roku prowadzone były następujące sprawy sądowe: 

 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 

prawomocnie rozstrzygnięta; 

 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 prawomocnie rozstrzygnięta; 

 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 prawomocnie rozstrzygnięta. 

Oprócz powyższych spraw były sprawy dotyczące bieżącej realizacji dochodów Gminy By-

chawa, 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 społecz-
no-gospodarczą gminy 

W 2021 roku Rada Miejska w Bychawie podjęła 76 uchwał. Najwięcej uchwał zrealizowano 

z zakresu gospodarki finansowej, drugim z najczęściej poruszanych obszarów było gospoda-

rowanie mieniem gminnym 

Tabela 23. Uchwały mające wpływ na politykę społeczno-gospodarczą gminy 

Kategoria/obszar Liczba 

uchwał  

Finanse 22 

Pomoc udzielana Województwu Lubelskiemu, Starostwu Powiatowemu  7 

Dotacje udzielane innym podmiotom 1 

Kwestie organizacyjne i ustrojowe 7 

Skargi, wnioski i petycje 4 

Strategie, plany, programy, gospodarka przestrzenna 8 

Gospodarowanie mieniem gminnym 16 

Oświata i pomoc społeczna 2 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 

 

W 2021 roku Rada Miejska w Bychawie podjęła: 

1) Uchwałę Nr XXVI/193/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie obciążenia służeb-

nością przesyłu nieruchomości. 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce stano-

wiącą ul. Polną w Bychawie, w celu budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn. 

Budowa tego urządzenia na działce stanowiącej własność Gminy Bychawa pozwoli na przy-

łączenie nowego odbiorcy do sieci elektroenergetycznej. 

2) Uchwałę Nr XXVI/194/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie planu pracy Rady 

Miejskiej w Bychawie na 2021 rok. 

3) Uchwałę Nr XXVI/195/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie wieloletniej pro-

gnozy finansowej. 

4) Uchwałę Nr XXVI/196/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie uchwały budżeto-

wej na rok 2021. 

5) Uchwałę Nr XXVI/197/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie udzielenia przez 

Gminę Bychawa pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu. 

Gmina Bychawa przekazała środki finansowe na realizację zadania „Budowa dodatkowego 

pasa ruchu dedykowanego do skrętu w prawo w ramach I etapu rozbudowy drogi wojewódz-

kiej Nr 834 Bełżyce – Niedrzwica Duża – Bychawa – Stara Wieś III od km 26+0,75 do 

26+536 z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2887L w Bychawie” w kwocie 

117226,87 zł. 
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6) Uchwałę Nr XXVI/198/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie udzielenia przez 

Gminę Bychawa pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu. 

Uchwała dotyczyła przekazania pomocy rzeczowej w postaci wykonania dokumentacji pro-

jektowej oraz robót budowlanych dla zadania „Przebudowa kolizji linii kablowych z budową 

dodatkowego pasa ruchu dedykowanego do skrętu w prawo w ramach I etapu rozbudowy 

drogi wojewódzkiej Nr 834 Bełżyce – Niedrzwica Duża – Bychawa – Stara Wieś III od km 

26+0,75 do 26+536 z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2887L w Bychawie” 

Wartość pomocy rzeczowej to 94710,00 zł. 

7) Uchwałę Nr XXVI/199/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie wieloletniego pla-

nu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2023 

dla Gminy Bychawa. 

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Bychawskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w dniu 20 stycznia 2021 r. przedłożyło Burmistrzowi 

Bychawy Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

na lata 2021-2023 dla Gminy Bychawa. Plan został sprawdzony pod względem spełnienia 

warunków określonych w art. 21 ust. 3 w/w ustawy tj. zgodności z kierunkami rozwoju gminy 

określonymi w studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego, z 

ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami 

zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Plan ten określa: 

 planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych; 

 przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach; 

 przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków; 

 nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach; 

 sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 

2021-2023 dla Gminy Bychawa spełniający warunki określone w art. 21 ust. 3 w/w ustawy 

Burmistrz Bychawy przedkłada Radzie Miejskiej w Bychawie w celu zatwierdzenia i podjęcia 

stosowniej uchwały w przedmiotowej sprawie. 

8) Uchwałę Nr XXVII/200/2021 Rady Miejskiej w Bychawie 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 nierucho-

mości, tj. części nieruchomości stanowiącej część działki nr 815 o pow. 6 m
2
 położonej przy 

ul. Piotra Ściegiennego w Bychawie na okres do 3 lat. Czynsz roczny w wysokości 110,00 zł 

plus podatek VAT. 

9) Uchwałę Nr XXVII/201/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie obciążenia służeb-

nością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 612/12, 

612/20, 613/7 położone w miejscowości Bychawa. 
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Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na w/w działkach, 

w celu budowy przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym. Budowa 

tych urządzeń na działkach stanowiących własność Gminy Bychawa pozwoli na przyłączenie 

nowego odbiorcy do sieci elektroenergetycznej. 

10) Uchwałę Nr XXVII/202/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Bychawa w 2021 roku. 

Na realizację programu w 2021 r. wydatkowano kwotę: 39.904,71 zł w większości środki 

zostały przeznaczone na odłowienie i umieszczenie psów w schronisku dla zwierząt oraz na 

interwencje weterynaryjne w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

11) Uchwałę Nr XXVII/203/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie wyznaczenia obsza-

ru i granic aglomeracji Bychawa. 

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lica 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 

310 z późn. zm.) z dniem 31 grudnia 2020 r. straciła moc Uchwała Nr XXI/330/2012 Sejmiku 

Województwa Lubelskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

i granicy aglomeracji Bychawa. 

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) kompetencje w zakresie wyznaczania, zmiany lub likwidacji 

obszarów i granic aglomeracji przejęły samorządy gminne. 

Aglomerację ustanawia się na podstawie przeglądu aglomeracji dokonanego przez Burmistrza 

Bychawy, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo wodne oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia ob-

szarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586). 

Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym gminy zainte-

resowane wyznaczeniem aglomeracji przygotowują projekt uchwały wyznaczającej aglome-

rację, który podlega uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Wodami 

Polskimi, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony z właściwym 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. 

Biorąc powyższe pod uwagę Burmistrz Bychawy pismem znak: GPK.7001.1.2020 z dnia 

26 listopada 2020 r. wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dy-

rektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zamościu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Lublinie z wnioskiem o uzgodnienie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszaru i granic aglomeracji Bychawa. 

W odpowiedzi na wniosek Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zamościu postanowie-

niem znak: LU.ZZŚ.3.417.36m.2020.EK-D z dnia 17 lutego 2021 r. uzgodnił projekt uchwały 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bychawa. 

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie po zapoznaniu się 

z przedłożoną dokumentacją postanowieniem znak:WPN.070.36.2021.GC z dnia 15 marca 
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2021 r. uzgodnił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji By-

chawa w zakresie ochrony przyrody i obszarów Natura 2000. 

Zgodnie z przeprowadzoną weryfikacją w nowe granice obszaru aglomeracji Bychawa wcho-

dzić będzie obszar obejmujący części miasta Bychawa. Obszar i granice zweryfikowanej 

aglomeracji Bychawa przedstawione są w formie graficznej, na mapach stanowiących załącz-

niki do projektu uchwały wyznaczającej aglomerację. 

Wielkość zweryfikowanej aglomeracji wyznaczono na 5804 RLM z oczyszczalnią ścieków 

zlokalizowaną na terenie miasta Bychawa. 

12) Uchwałę Nr XXVII/204/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy. 

13) Uchwałę Nr XXVII/205/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2021. 

14) Uchwałę Nr XXVII/206/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie udzielenia przez 

Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu. 

Uchwała dotyczy przekazania środków pieniężnych na realizację zadania „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2287L w zakresie wykonania chodnika w m. Wola Duża”. Wartość udzielonej 

dotacji wynosi 98 929,00 zł. 

15) Uchwałę Nr XXVII/207/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie udzielenia przez 

Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu. 

Uchwała dotyczy przekazania środków pieniężnych na realizację zadania „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2278L Osmolice – Bychawka – Bychawa (ul. Pileckiego) w m. Bychawka 

Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie wykonania chodnika” – Etap II. Wartość udzielonej 

dotacji wynosi 153 021,00 zł. 

16) Uchwałę Nr XXVII/208/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Gminy Bychawa do współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropoli-

tarnego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bychawa i pozostałymi jednostkami 

samorządu terytorialnego Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego. 

Uchwała umożliwia Gminie Bychawa przestąpienie do Lubelskiego Obszaru Metropolitarne-

go i zawarcie stosownych porozumień. 

17) Uchwałę Nr XXVIII/209/2021 Rady Miejskiej w Bychawie zmieniającą uchwałę 

w sprawie udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu. 

Uchwała dotyczy zmniejszenia udziału finansowego Gminy Bychawa w realizacji zadania 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2287L w zakresie wykonania chodnika w m. Wola Duża”. 

Wartość udzielonej dotacji wynosi 88 519,00 zł. 

18) Uchwałę Nr XXVIII/210/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2021. 

19) Uchwałę Nr XXIX/211/2021 Rady Miejskiej w Bychawie 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 nierucho-

mości, tj. części nieruchomości stanowiącej część działki nr 1603 o pow. 20 m
2
 położonej 

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

230,00 zł plus podatek VAT. 

20) Uchwałę Nr XXIX/212/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości. 

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

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat – umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieru-

chomości, tj. części nieruchomości stanowiącej część działki nr 1603 o pow. 80 m
2
 położonej 

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

130,00 zł. 

21) Uchwałę Nr XXIX/213/2021 Rady Miejskiej w Bychawie uchylającą uchwałę 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej 

w Bychawie, gmina Bychawa. 

Uchylana uchwała dotyczy zgody na sprzedaż działki numer 36/4 o powierzchni 3,4215 ha 

położonej w miejscowości Bychawa przy ul. Budnego. Uchwała ta została podjęta w związku 

z dużym niepokojem społecznym mieszkańców zbierających podpisy pod protestem przeciw-

ko budowie spalarni odpadów w Bychawie, wywołanym informacją o planowanej budowie 

spalarni na działkach stanowiących własność gminy Bychawa usytuowanych w rejonie Pod-

zamcza. 

22) Uchwałę Nr XXIX/214/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie określenia szcze-

gółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunal-

nych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Przedmiotowa uchwała określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Bychawa w ra-

mach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieru-

chomości zgodnie z ustaloną częstotliwością, sposób świadczenia usług przez punkt selek-

tywnego zbierania odpadów komunalnych, a także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli 

nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierają-

cego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały związana była ze zmianą godzin funkcjonowania 

Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych przy ul. A. Budnego 6 A, 23-

100 Bychawa o co wnioskowało Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w By-

chawie. Obecnie Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi od-

bierania odpadów komunalnych w dniach wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota w godz. od 

7.00 do 15.00. 

23) Uchwałę Nr XXIX/215/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Bychawa. 
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24) Uchwałę Nr XXIX/216/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta By-

chawa – w granicach administracyjnych. 

25) Uchwałę Nr XXIX/217/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie zmian wieloletniej 

prognozy finansowej. 

26) Uchwałę Nr XXIX/218/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2021. 

27) Uchwałę Nr XXIX/219/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie udzielenia przez 

Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu. 

Uchwała dotyczy dofinansowania 6 linii komunikacyjnych przebiegających przez teren Gmi-

ny Bychawa w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat 

Lubelski. Wartość udzielonej dotacji wynosi 38 205,79 zł. 

28) Uchwałę Nr XXIX/220/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie petycji dotyczącej 

podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

W dniach od 11 grudnia 2020 r. do 5 styczna 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Bychawie 

wpłynęły 2 petycje indywidualne w tej samej sprawie. 

Zgodnie z treścią petycji, wnoszący wezwał Radę Miejską do jej rozpatrzenia i pilnego podję-

cia uchwały w zakresie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Petycje były 

przedmiotem posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 19 stycznia 2021 r. oraz 

26 maja 2021 r. Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały 

one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach 

oraz zarządzono łączne ich rozpatrzenie. Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogło-

szono okres oczekiwania na dalsze petycje do dnia 21 marca 2021 r. W wyznaczonym termi-

nie nie zarejestrowano innych petycji w tym zakresie. Komisja przeprowadziła analizę w/w 

petycji, uznając żądanie objęte jej treścią za bezzasadne. 

Komisja uznała, że wnioskowane w treści petycji działanie nie mieści się w zakresie kompe-

tencji Rady Miejskiej. Brak jest podstawy prawnej do podjęcia wnioskowanej uchwały. 

Zakres właściwości Rady Miejskiej w Bychawie określa m.in. art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.). Art. 18 ust. 2 pkt 

15 cytowanej uchwały daje uprawnienie radzie do podjęcia uchwały poza przypadkami okre-

ślonymi w art. 18 ust. 1 i 2 ale tylko wówczas, jeżeli kompetencję taką przyznaje organowi 

przepis szczególny. W ocenie Rady Miejskiej taka podstawa prawna do podjęcia wnioskowa-

nej uchwały nie wynika z przepisów szczególnych, czego konsekwencją byłoby naruszenie 

konstytucyjnej zasady legalizmu wyrażonej w art. 7 Konstytucji RP. W związku z powyż-

szym petycję uznano za bezzasadną. 

29) Uchwałę Nr XXIX/221/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie rozpatrzenia po-

nownej skargi na działalność Burmistrza Bychawy. 

Skarga uznana została za bezzasadną. Zarzut dotyczył braku pomocy przy odtworzeniu drogi 

dojazdowej do działki prywatnej położonej w Starej Wsi Drugiej. 
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30) Uchwałę Nr XXIX/222/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie uchylenia uchwały 

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nie-

ruchomości w wyniku jej podziału, wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 

oraz scalania i podziału nieruchomości. 

Opłata adiacencka związana z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziałem 

nieruchomości nie ma charakteru obligatoryjnego, to znaczy, że nasza gmina nie musi stoso-

wać wyżej wymienionego instrumentu prawnego w celu uzyskania wpływów do budżetu 

gminy. Ustawodawca jedynie w przypadku opłaty adiacenckiej związanej ze scaleniem i po-

działem przewiduje jej obligatoryjny charakter. Warto nadmienić, ze okoliczne gminy z tych 

opłat zrezygnowały. Wobec czego, dochody z opłaty adiacenckiej nie są nieodzownym i ko-

niecznym wpływem do budżetu gminy. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż wprowa-

dzenie i egzekwowanie tej opłaty powoduje duże koszty generowane przez operaty szacun-

kowe, które są sporządzane dla każdej podzielonej nieruchomości, w pobliżu której powstały 

gminne inwestycje. 

31) Uchwałę Nr XXX/223/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie wotum zaufania dla 

Burmistrza Bychawy. 

32) Uchwałę Nr XXX/224/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie rozpatrzenia 

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bychawy 

z wykonania budżetu za 2020 r. 

33) Uchwałę Nr XXX/225/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie udzielenia absolu-

torium Burmistrzowi Bychawy z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. 

34) Uchwałę Nr XXX/226/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości. 

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

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat – umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieru-

chomości, tj. części nieruchomości stanowiącej część działki nr 1125/2 o pow. 238 m
2
 poło-

żonej przy ul. Armii Krajowej w Bychawie na okres do 3 lat. Czynsz roczny w wysokości 

150,00 zł. 

35) Uchwałę Nr XXX/227/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie obciążenia służeb-

nością przesyłu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1507, po-

łożonej przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Bychawie. 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na w/w działce, w 

celu budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn. Budowa tego urządzenia na 

działce stanowiącej własność Gminy Bychawa pozwoli na przyłączenie nowego odbiorcy do 

sieci elektroenergetycznej. 

36) Uchwałę Nr XXX/228/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie uchwalenia „Regu-

laminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Bychawa dla rodzinnych 

ogrodów działkowych”. 

Uchwała dotyczyła uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu 

Gminy Bychawa dla rodzinnych ogrodów działkowych”. W oparciu o przedmiotową uchwałę 

udzielona została dotacja celowa z budżetu Gminy Bychawa Rodzinnemu Ogrodowi Dział-

kowemu „Jedność” w Bychawie w wysokości 10 000,00 zł. 
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37) Uchwałę Nr XXX/229/2021 Rady Miejskiej w Bychawie zmieniającą uchwałę 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

38) Uchwałę Nr XXX/230/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie określenia zakresu 

i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bychawa za pierwsze półrocze, 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Bychawa oraz informacji 

o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. 

39) Uchwałę Nr XXX/231/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2021. 

40) Uchwałę Nr XXX/232/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie podjęcia działań 

w celu zaniechania sprzedaży działek stanowiących własność gminy Bychawa w celu po-

wstania spalarni odpadów. 

Przedmiotowa petycja została uznana za bezzasadną, ponieważ z przepisów prawa wynika, że 

rola Rady Gminy ograniczona jest jedynie do wyrażenia zgody na czynność Burmistrza jaką 

jest sprzedaż nieruchomości. Obowiązujące przepisy prawa nie przyznają organowi stanowią-

cemu gminy kompetencji w zakresie rozstrzygania o celu, na jaki sprzedana nieruchomość ma 

zostać przeznaczona. Treść uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości powinna 

ograniczać się jedynie do wyrażenia zgody na dokonanie przez organ wykonawczy gminy 

wskazanej czynności wymienionej w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy o samorządzie gmin-

nym. 

41) Uchwałę Nr XXXI/233/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie przekazania pro-

jektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie 

gminy Bychawa do organu regulacyjnego. 

W związku z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz nie-

których ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) wprowadzone zostały istotne zmiany do ustawy 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Zmiany przepisów prawa dotyczyły zasad wydawania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci. Ponadto ww. ustawa obliguje rady gmin do 

dostosowania treści regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązują-

cych na obszarze ich właściwości do nowego stanu prawnego w czasie 12 miesięcy od dnia 

jej wejścia w życie. Zgodnie z art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) rada gminy przygotowuje projekt regu-

laminu na podstawie przedstawionych projektów regulaminów dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. 

Na terenie gminy Bychawa w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obec-

nie działa jedno przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne tj.: Bychawskie Przedsiębior-

stwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie, które pismem z dnia 14 lipca 2021 r. znak: 

ZWK.6307.39.2021 wraz z projektem nowego regulaminu zwróciło się o podjęcie przez Radę 

Miejska w Bychawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Bychawa”. Projekt „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na tere-

nie gminy Bychawa” Rada Miejska w Bychawie przekazała do zaopiniowania organowi regu-

lacyjnemu, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospo-

darstwa Wodnego Wody Polskie. 
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42) Uchwałę Nr XXXI/234/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie regulaminu korzy-

stania z terenu rekreacyjnego przy ul. Zamkowej w Bychawie. 

43) Uchwałę Nr XXXI/235/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie określenia śred-

nich cen jednostek paliwa w Gminie Bychawa na rok szkolny 2021/2022. 

Uchwalono średnie ceny jednostek paliwa w Gminie Bychawa na rok szkolny 2021/22 w za-

kresie zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych rodzicom do przedszkoli, szkół 

podstawowych i ośrodków szkolno-wychowawczych. Średnie ceny paliwa w Gminie Bycha-

wa wynoszą: benzyna bezołowiowa – 5,50 zł/l, olej napędowy – 5,40 zł/l oraz gaz LPG – 2,41 

zł/l. 

44) Uchwałę Nr XXXI/236/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie określenia wzoru 

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach go-

spodarstwa domowego. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.) Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o 

przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domo-

wego. 

Przepis ten został dodany przez art. 11 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie 

niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r., poz. 11). 

Mając na uwadze wyżej wymienione przepisy istniała konieczność dostosowania do zapisów 

ustawy o dodatkach mieszkaniowych wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, zatem niezbędne było podjęcie 

uchwały Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie określenia tych wzorów. 

45) Uchwałę Nr XXXI/237/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gałęzowie gmina Bychawa, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki Nr 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 

1105 o łącznej powierzchni 2,52 ha. 

46) Uchwałę Nr XXXI/238/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej. 

47) Uchwałę Nr XXXI/239/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2021. 

48) Uchwałę Nr XXXI/240/2021 Rady Miejskiej w Bychawie zmieniającą uchwałę w sprawie 

udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu. 

Uchwała dotyczy zwiększenia udziału finansowego w realizacji zadania „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2278L Osmolice – Bychawka – Bychawa (ul. Pileckiego) w m. Bychawka 

Pierwsza i Bychawka Druga w zakresie wykonania chodnika” – Etap II. Wartość udzielonej 

dotacji wynosi 192 943,00 zł. 

49) Uchwałę Nr XXXI/241/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie rozpatrzenia po-

nownej skargi na działalność Burmistrza Bychawy. 

Skarga uznana została za bezzasadną. Zarzut dotyczył braku pomocy przy odtworzeniu drogi 

dojazdowej do działki prywatnej położonej w Starej Wsi Drugiej. 
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50) Uchwałę Nr XXXI/242/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi na uchwałę 

Nr XXIX/222/2021 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie uchy-

lenia uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzro-

stu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, wybudowania urządzeń infrastruktury 

technicznej oraz scalania i podziału nieruchomości. 

51) Uchwałę Nr XXXII/243/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej. 

52) Uchwałę Nr XXXII/244/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2021. 

53) Uchwałę Nr XXXIII/245/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości. 

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

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat – umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieru-

chomości, tj. części nieruchomości stanowiącej część działki nr 1604/3 o pow. 150 m
2
 poło-

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

160,00 zł plus podatek VAT. 

54) Uchwałę Nr XXXIII/246/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości. 

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

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat – umowy dzierżawy dotyczącej tych samych 

nieruchomości, tj. części nieruchomości stanowiącej: część działki nr 36/4 o pow. 1,40 ha, 

część działki nr 37 o pow. 0,379 ha i część działki nr 38 o pow. 0,90 ha, położonych przy ul. 

Budnego w Bychawie na okres do 3 lat. Czynsz roczny w wysokości 1500,00 zł. 

55) Uchwałę Nr XXXIII/247/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie obciążenia słu-

żebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 49 po-

łożona przy ul. Mikołaja Pileckiego w Bychawie oraz działka nr 110/7 położona przy 

ul. Zamkowej w Bychawie. 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na w/w działkach, 

w celu budowy linii kablowej nn, celem zasilenia w energię elektryczną budynku zlokalizo-

wanego na działce nr 49 – dawny dwór Budnego. 

56) Uchwałę Nr XXXIII/248/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie uchwalenia re-

gulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy 

Bychawa do organu regulacyjnego. 

W związku z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz nie-

których ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) wprowadzone zostały istotne zmiany do ustawy 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Zmiany przepisów prawa dotyczyły zasad wydawania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci. Ponadto ww. ustawa obliguje rady gmin do 

dostosowania treści regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązują-

cych na obszarze ich właściwości do nowego stanu prawnego w czasie 12 miesięcy od dnia 
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jej wejścia w życie. Zgodnie z art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) rada gminy przygotowuje projekt regu-

laminu na podstawie przedstawionych projektów regulaminów dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. 

Na terenie gminy Bychawa w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obec-

nie działa jedno przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne tj.: Bychawskie Przedsiębior-

stwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie, które pismem z dnia 14 lipca 2021 r. znak: 

ZWK.6307.39.2021 wraz z projektem nowego regulaminu zwróciło się o podjęcie przez Radę 

Miejska w Bychawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Bychawa”. 

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska w Bychawie w dniu 25 sierpnia 2021 r. podjęła 

uchwałę Nr XXXI/233/2021 w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bychawa do organu regulacyjne-

go. 

Postanowieniem z dnia 1 września 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wod-

nej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Lublinie przedstawił opinię projektu 

przedmiotowego regulaminu. 

57) Uchwałę Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie wyrażenia zgody 

na przystąpienie Gminy Bychawa do współpracy w ramach tworzonego Porozumienia 

Partnerskiego Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Lubelskiego BYSTRZYCA 

i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bychawa, Powiatem Lubelskim i pozostałymi 

jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Lubelskiego. 

Uchwała umożliwia Gminie Bychawa przestąpienie do Porozumienia Partnerskiego Jednostek 

Samorządu Terytorialnego Powiatu Lubelskiego BYSTRZYCA i zawarcie stosownych poro-

zumień. 

58) Uchwałę Nr XXXIII/250/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2021. 

59) Uchwałę Nr XXXIV/251/2021 Rady Miejskiej w Bychawie 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 nierucho-

mości, tj. części nieruchomości stanowiącej część działki nr 452 o pow. 96 m
2
 położonej przy 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bychawie na okres do 3 lat. Czynsz miesięczny 

w wysokości 550,00 zł plus podatek VAT. 

60) Uchwałę Nr XXXIV/252/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości. 

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

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat – umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieru-

chomości, tj. części nieruchomości stanowiącej część działki nr 110/7 o pow. 700 m
2
 położo-

nej przy ul. Zamkowej w Bychawie na okres do 3 lat. Czynsz roczny w wysokości 150,00 zł 

plus podatek VAT. 
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61) Uchwałę Nr XXXIV/253/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie wyrażenia zgody 

na przejęcie prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 

834 i Nr 836 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych 

w granicach administracyjnych miasta Bychawa, Gmina Bychawa. 

Na podstawie przedmiotowej uchwały Gmina Bychawa przejęła od Województwa Lubelskie-

go prowadzenie zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi 

Nr 834 i Nr 836 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych 

w granicach administracyjnych miasta Bychawa, Gminie Bychawa w okresie od 1 stycznia 

2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Zakres zadań obejmuje wszystkie drogi wojewódzkie zlokali-

zowane w granicach administracyjnych miasta Bychawa i polegać będzie na: 

 oczyszczeniu ulic po okresie zimowym – 5,64 km, 

 zamiataniu mechanicznym – 5,64 km x 6, 

 koszeniu trawników – 250 m² x 6, 

 pielęgnacji zadrzewienia – 30 szt., 

 oczyszczaniu chodników (chwasty i odpady) – 6 x 2 275 m², 

 zimowym utrzymaniu chodników – 500 m² x 17, 

 sprzątaniu koszy – 52 tyg. x 10 koszy. 

Do obowiązków Gminy Bychawa należeć będzie: 

 mechaniczne, z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (zamiatarki samojezdne lub 

doczepne) oczyszczanie jezdni na szerokości min. 1 mb od każdej z dwóch krawędzi 

wraz z opaskami oraz chodników, ścieżek rowerowych, wysp rozdzielających oraz azyli 

dla pieszych na całej szerokości, 

 oczyszczanie nawierzchni parkingów i zatok przystankowo-postojowych 

zlokalizowanych przy drogach objętych przekazaniem, 

 ręczne oczyszczenie chodników oraz innych miejsc, w których nie jest to możliwe przy 

użyciu sprzętu, 

 wywóz oraz zagospodarowanie wytworzonego w trakcie wykonywanej usługi odpadu, 

zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 

z późn. zm.). Wszelkie koszty oraz odpowiedzialność związane z wywozem 

i zagospodarowaniem wytworzonego odpadu ponosi Gmina, 

 opróżnianie koszy na śmieci – Gmina we własnym zakresie zapewni typowe kosze na 

śmieci i umieści je w miejscach wskazanych przez Województwo. Utrzymanie koszy 

w należytym stanie technicznym i estetycznym będzie należało do Gminy. Opróżnianie 

koszy odbywać się będzie 2 razy w tygodniu, 

 koszenie trawników – przed przystąpieniem do każdego koszenia Miasto usunie z trawy 

kamienie, puszki, gałęzie i inne zanieczyszczenia. Wysokość trawy po skoszeniu 

nie powinna być większa niż 5 cm, 

  realizowanie prac w godzinach o najmniejszym natężeniu ruchu, z zachowaniem 

wszelkich zasad bezpieczeństwa, ewentualnego oznakowania miejsca prowadzonych 

prac, zgodnie z Załącznikiem nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. z 2021 r. poz. 438), wyposażenie pracującego sprzętu 

w lampy ostrzegawcze (pulsujące) koloru pomarańczowego oraz ubranie pracowników 

w kamizelki ostrzegawcze. 

Szacuje się, że w roku 2022 wartość dotacji celowej na wykonanie przedmiotowego zadania 

wyniesie 39 950,00 zł. 
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62) Uchwałę Nr XXXIV/254/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie ustanowienia 

nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności spor-

towej. 

Stosownie do treści art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., 

poz.1133), jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować nagrody dla 

osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenia 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. 

Rada Miejska w Bychawie jako organ stanowiący określa w drodze uchwały szczegółowe 

zasady, tryb przyznawania i wysokość nagród za osiągnięty wynik sportowy. Uwzględniając 

rolę sportowców i trenerów dla lokalnego środowiska oraz ich wkład w upowszechnianie i 

promowanie sportowego stylu życia, uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały. Po-

zwoli to wspierać rozwój sportu na terenie gminy Bychawa poprzez przyznawanie nagród 

finansowych dla zawodników uzyskujących wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów, któ-

rych działalność dydaktyczno-wychowawcza przyczyniła się do osiągnięcia tych sukcesów. 

Nagroda Burmistrza Bychawy za osiągnięcia sportowe ma stanowić formę gratyfikacji za 

promowanie Gminy Bychawa na arenie ogó1nopolskiej i międzynarodowej oraz motywować 

do działania w kierunku osiągania coraz lepszych wyników we współzawodnictwie sporto-

wym. 

W dniach od 8 do 22 września uchwałę poddano konsultacjom społecznym. W wyniku kon-

sultacji ze środowiskiem sportowym naszej gminy nie wniesiono żadnych uwag. Z uwagi na 

powyższe, podjęcie niniejszej uchwały uznano za zasadne. 

63) Uchwałę Nr XXXIV/255/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania nagrody Gminy Bychawa za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 713 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych po-

trzeb wspólnoty, a w szczególności zadania te obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek 

gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

W związku z powyższym w Gminie Bychawa uchwalona została uchwała w sprawie szczegó-

łowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości arty-

stycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

Zmiany w powyższej uchwale dotyczą: zwiększenia maksymalnej kwoty nagrody – z 2000 zł 

(słownie złotych: dwa tysiące) do 2500 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset) brutto; doda-

nia załącznika do uchwały zawierającego Wniosek o przyznanie nagrody Gminy Bychawa za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i Klauzulę informacyjną. Zmiana ta wpłynie na 

ujednolicenie formularza wniosku oraz przejrzystość procedury przyznawania nagrody. 

64) Uchwałę Nr XXXIV/256/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie uchwalenia Pro-

gramu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiota-

mi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 
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65) Uchwałę Nr XXXIV/257/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie ustalenia wyna-

grodzenia Burmistrza Bychawy. 

66) Uchwałę Nr XXXIV/258/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie obniżenia śred-

niej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy 

Bychawa na 2022 rok. 

Uchwała dotyczy obniżenia średniej ceny skupu żyta. Cena ta na 2022 rok została 

ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 

20 października 2021 r. i wynosi 61,48 zł za 1 dt. Przyjęto obniżenie ogłoszonej przez 

Prezesa GUS ceny żyta do wysokości 38,00 zł za 1 dt, czyli do wysokości 

obowiązującej na terenie Gminy Bychawa w roku 2021. 

67) Uchwałę Nr XXXIV/259/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie zmian wieloletniej 

prognozy finansowej. 

68) Uchwałę Nr XXXIV/260/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2021. 

69) Uchwałę Nr XXXV/261/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie przystąpienia do 

opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022-2030” oraz okre-

ślenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii, w tym trybu konsulta-

cji. 

70) Uchwałę Nr XXXV/262/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prze-

ciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

71) Uchwałę Nr XXXV/263/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie uchwalenia wiel-

kości i terminu wnoszenia składki członkowskiej do Celowego Związku Gmin „PRO-

EKOB” z siedzibą w Bełżycach na rok 2022. 

Zgodnie z zapisami § 18 pkt 7 Statutu Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą 

w Bełżycach gminy uczestniczące w Związku w oparciu o odrębne uchwały Rad Gmin zobo-

wiązane są do wpłacania składki członkowskiej zgodnie z ustalonymi przez Zgromadzenie 

Związku zasadami finansowymi. 

Wysokość składki na rok 2022 ustalona została na podstawie uchwały Zgromadzenia Celo-

wego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach Nr V/12/2021 z dnia 26 sierpnia 

2021 r. w sprawie wielkości i terminu wnoszenia składki członkowskiej na 2022 r. Wysokość 

składki to 13 823,00 zł od każdego członka reprezentującego Gminy członkowskie wchodzą-

ce w skład Związku. 

72) Uchwałę Nr XXXV/264/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała dotyczy zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 

lutego 2022 r. 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. Planowane koszty związane z funkcjo-

nowaniem systemu w 2022 r. wynoszą 2 566 168,00 zł. Na wydatki te składają się wyższe 

kwoty zagospodarowania odpadów w RIPOK-u w Bełżycach w stosunku do roku 2021, pod-

wyższone koszty transportu odpadów oraz wyższe koszty utrzymania PSZOK-u w Bychawie. 

Szacowane wpływy na podstawie stawek obowiązujących przed podjęciem uchwały wynosiły 
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w granicach 1 970 400,00 zł. Uchwała zakłada zmniejszenie wpływu środków dopłacanych z 

budżetu gminy do kosztów funkcjonowania systemu. Wprowadzono stawkę 23 zł od jednego 

mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny. Druga stawka opłaty 

pozostaje niezmieniona i wynosi 56,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – w przypadku 

gdy właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w 

sposób selektywny. 

73) Uchwałę Nr XXXV/265/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie zwolnienia 

w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Uchwała dotyczy zmiany kwoty zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednoro-

dzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kom-

postowniku. Na mocy uchwały kwota zwolnienia wzrosła z kwoty 1 zł do kwoty 2 zł od mie-

sięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla jednego mieszkańca. 

74) Uchwałę Nr XXXV/266/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie pokrycia części 

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzą-

cych z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała dotyczy pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi, w przypadku gdy środki pozyskane z opłat są niewystarczające do sfinansowania 

kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Powyższe roz-

wiązanie jest przewidziane w art. 6r ust. 2da pkt1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-

maniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r. poz. 888 z późn. zm.). 

75) Uchwałę Nr XXXV/267/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie zmian wieloletniej 

prognozy finansowej. 

76) Uchwałę Nr XXXV/268/2021 Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2021. 

3.2 Realizowane polityki, strategie i programy 

3.2.1 Strategia Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2016-2023 

W 2021 roku zrealizowano zadania zgodne, z nakreśloną w dokumencie misją: 

„Misją Gminy Bychawa jest stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju rolnictwa, 

przedsiębiorczości i turystyki z wykorzystaniem lokalnych zasobów i wiedzy mieszkańców, 

a także zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz poprawa jako-

ści życia”. 

W 2021 roku podjęto decyzję o konieczności rozpoczęcia prac nad opracowaniem nowego, 

jakże ważnego, dokumentu strategicznego. Na ten cel wydatkowano kwotę: 12.300,00 zł. 
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Wydatek poniesiony został na potrzeby opracowania diagnozy rozwoju gminy na lata 2021-

2027 służącej opracowaniu nowej strategii rozwoju gminy. 

W dniu 29 grudnia 2021 r. Rada Miejska w Bychawie podjęła Uchwałę Nr XXXV/261/2021 

w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 

2022-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii, w 

tym trybu konsultacji. 

3.2.2 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 

Dokument ten wyznacza cele i działania, których wdrożenie w znaczny sposób przyczynia się 

do zniwelowania problemu przemocy w rodzinie w gminie oraz zminimalizuje jego skutki. 

Szczegółowo określa zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz 

zasady postępowania w przypadku osób stosujących przemoc w środowisku rodzinnym. 

3.2.3 Lokalny Programu Rewitalizacji Bychawy na lata 2019-2023 

Najważniejszymi aspektami w dziedzinie rewitalizacji stały się kwestie społeczne 

i ekonomiczne, dlatego celem podejmowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Bychawa na lata 2019-2023 działań jest podniesienie jakości życia mieszkańców ob-

szaru 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 cha-

rakteryzujący się występowaniem zjawisk o charakterze kryzysowym, a więc wymagających 

interwencji, na których koncentrują się działania. 

W 2021 roku w ramach określonych w programie celi zrealizowano zadania: 

 „Poprawa dostępności do obiektów dziedzictwa naturalnego poprzez zagospodarowanie 

przestrzeni przy zalewie w Bychawie”; 

 „Budowa niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w Gminie Bychawa” – budowa linii 

oświetlenia drogowego przy ulicy Adama Mickiewicza w Bychawie; 

 Modernizacja budynku mieszkalnego (mieszkania socjalne) przy ul. Mikołaja 

Pileckiego w Bychawie. 

3.2.4 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bychawa (ramy czasowe 2016-
2022) 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, koncentrującym się na 

zwiększeniu efektywności energetycznej, wzroście wykorzystania odnawialnych źródeł ener-

gii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie korzy-

ści ekonomicznych, społecznych, a także w głównej mierze środowiskowych. Jego celem 

głównym jest aktywna ochrona środowiska naturalnego Gminy Bychawa poprzez prowadze-

nie skoordynowanej polityki niskoemisyjnej. 



RAPORT O STANIE GMINY BYCHAWA za 2021 rok www.bychawa.pl strona 60 

W 2021 roku zrealizowano następujące, mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, 

projekty: 

 „Budowa niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w gminie Bychawa” – obejmujący 

budowę 5 linii oświetlenia drogowego o długości 6,84 km z 172 punktami świetlnymi 

LED; 

 „Eko-energia w gminie Bychawa” – obejmujący montaż 67 pieców opalanych peletem 

w prywatnych kotłowniach. 

Od lipca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Bychawie działa punkt konsultacyjno-informacyjny 

programu „Czyste powietrze”, z usług którego w ubiegłym roku skorzystało 299 osób 

(89 osobiście, 210 telefonicznie). 

3.2.5 „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bychawa na lata 2014-2019 
z perspektywą do 2021 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środo-
wisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bychawa na lata 2014-
2019 z perspektywą do 2021 roku”. 

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 walo-

rach przyrodniczo-krajobrazowych oraz gospodarka odpadami. Program uwzględnia uwarun-

kowania zewnętrzne i wewnętrzne, w tym ekologiczne, przestrzenne, społeczne 

i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gminy, określa priorytetowe działania ekologiczne 

oraz harmonogram zadań ekologicznych. 

W dniu 24 marca 2021 r. Rada Miejska w Bychawie podjęła uchwałę Nr XXVII/203/2021 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bychawa. Wyznaczona aglomeracja 

określona został dla równoważnej liczby mieszkańców 5804 RLM. Swym zasięgiem obejmu-

je część miasta Bychawa, wyposażona jest w sieć kanalizacyjną o długości 23,1 km oraz 

oczyszczalnię ścieków zlokalizowana w Bychawie przy ul. Podzamcze 37. 

Na terenach nieruchomości nie objętych „Aglomeracją Bychawa” funkcjonuje 52 przydomo-

we oczyszczalnie ścieków z tego 11 wybudowanych zostało w 2021 roku. 

W 2021 roku wybudowano następujące sieci wodociągowe: 

 ze środków budżetu Gminy Bychawa – sieć wodociągowa ul. Polna w Bychawie o 

długości 422,20 mb, średnicy: 90,125,160 wraz z 3 hydrantami; 

 ze środków własnych Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w 

Bychawie – sieć wodociągowa w miejscowości Marysin o długości 215 mb, średnicy 

125 oraz sieć wodociągowa ul. Pileckiego w Bychawie o długości 96,5 mb, średnicy 

125. 
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3.2.6 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bychawa na 
lata 2017-2023 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to dokument pozwalający na racjonaliza-

cję lokalnej polityki społecznej. Wyznacza on cele i działania, których wdrożenie powinno 

przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych oraz minimalizować ich skutki. 

Dokument stanowi kompleksowy program działań podejmowanych przez samorząd w celu 

poprawy warunków życia społeczności lokalnej, wzrostu zatrudnienia oraz sprzyjaniu równo-

ści szans i rozwoju pomocy społecznej. W 2021 roku w ramach Strategii Rozwiązywania 

Problemów społecznych Gminy Bychawa zrealizowano: 

 Wspierano rodziców i opiekunów z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i 

bezradnością wychowawczą poprzez współpracę z Asystentem rodziny, który w 2021 r. 

objął wsparciem łącznie 8 rodzin (w tym 19 dzieci). 

 W 2021 r. w ramach programu Wyposażanie Placówek w materiały profilaktyczne za 

pośrednictwem F.H. Cosinus z Zabrza wyposażono Szkołę Podstawową im. Polski 

Niepodległej w Bychawie oraz rodziny z terenu Gminy Bychawa w materiały 

edukacyjne. 

 Udzielano przez OPS pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 

z systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. 

 Realizowano usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w 

miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

 Udzielano pomocy materialnej dla osób starszych o niskich dochodach. 

 W 2021 r. zakończono realizację projektu pn. „Aktywny Senior”. Projekt skierowany 

był do dwudziestu pięciu osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie Gminy 

Bychawa, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 

wymagały opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania 

co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. W ramach projektu 

realizowane były usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej, tzw. Klub 

Seniora dla dwudziestu jeden osób w wieku poprodukcyjnym. W Klubie Seniora 

odbywały się różnego rodzaju zajęcia zwiększające aktywność osób starszych, 

rozwijające ich zainteresowania i umiejętności. 

 Systematycznie podnoszono kwalifikację osób zajmujących się pomocą społeczną 

poprzez szkolenia. 

 W 2021 r. w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 

finansowanego ze środków PFRON pozyskano środki, które zostały przeznaczone na 

zakup produktów żywnościowych. Adresatami programu były osoby niepełnosprawne 

posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie 

równoważne), dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o 

niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia. 

 Doskonalono stosowanie procedury „Niebieskiej Karty” i rozwój innych narzędzi w 

tym zakresie. 

 Funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, który realizuje zadania określone w Gminnym 

programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy. 

 Udzielono wsparcia finansowego dla osób i rodzin aktywnie poszukujących pracy w 

postaci zasiłków celowych na pokrycie kosztów związanych z dojazdami na rozmowy o 

pracę oraz pozyskiwaniem informacji o ofertach pracy. 
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 Kierowanie osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do prac 

oferowanych przez Stowarzyszenie/Fundację. 

 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, 

informacji o wolnych miejscach pracy, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym 

dorosłych i stażach, programach socjalnych np. „Pakiet na start”. 

 Prowadzona była praca socjalna z osobami bezrobotnymi, w tym w oparciu o kontrakt 

socjalny. 

 Udzielana była pomoc finansowa mająca na celu zmniejszanie negatywnych skutków 

bezrobocia wśród klientów OPS. 

 Współpraca pomiędzy jednostkami pomocy i integracji społecznej, instytucjami rynku 

pracy, szkołami, pracodawcami. 

 Udzielana jest na bieżąco przez OPS pomoc finansowa i rzeczowa (w tym w postaci 

posiłku) osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 

 Zabezpieczane były potrzeby bytowe dzieci z rodzin ubogich, m.in. poprzez 

organizowanie dla nich dożywiania w szkołach, wypoczynku letniego. 

 Podjęto współpracę ze schroniskiem działającym na rzecz osób bezdomnych. 

3.2.7 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu współpracy Gminy Bychawa 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021 planowana była na poziomie kwoty 275 800,00zł. Wydatkowano 

kwotę 237 711 zł, a zatem mniej niż przewidywał Program współpracy. Ze względu na trwa-

jącą epidemię COVID-19 i związanymi z tym obostrzeniami nie odbył się wypoczynek letni 

dla dzieci i młodzieży oraz nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych. 

Najwięcej środków wydatkowano z zakresu „Kultury fizycznej i sportu” – 185 000 zł i „Kul-

tury i ochrony dziedzictwa narodowego” – 20 000 zł. Wszystkie zadania zakończyły się 

z dniem 31 grudnia 2021 r. Szczegółowo współpracę Gminy Bychawa opisano w dalszej czę-

ści Raportu. 

3.2.8 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt w 2021 r. na terenie Gminy Bychawa objęła głównie odławianie i transport bezpań-

skich psów oraz opiekę weterynaryjną Na realizację usług, które posłużyły do realizacji ni-

niejszego Programu, wydatkowano 39 904,71 zł. Realizowano umowę na odławianie i przyj-

mowanie bezpańskich zwierząt do schroniska Strzelce w na kwotę 21 767,31 zł. W ramach 

umowy przekazano do schroniska 19 psów, z których 10 zostało adoptowanych. Realizowano 

również umowę na opiekę weterynaryjną dla zwierząt wypadków komunikacyjnych z terenu 

Gminy na kwotę 17 462,40 zł. Interwencje dotyczyły zarówno zwierząt bezdomnych, jak 

również dzikich i wolnożyjących. 

Tabela 24. Realizacja programu ochrony nad zwierzętami 
 2020 2021 

Liczba odłowionych psów umieszczonych w schronisku dla zwierząt 23 19 

Liczba odłowionych psów przekazanych do adopcji 20 10 

Liczba interwencji w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 9 10 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

 



RAPORT O STANIE GMINY BYCHAWA za 2021 rok www.bychawa.pl strona 63 

3.2.9 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

Dokument ten określa lokalną politykę w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji 

szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Skala 

problemów alkoholowych oraz narkotykowych jest znaczna, a zjawisko to niesie tak poważne 

konsekwencje. W ramach realizacji Programu w 2021 roku zrealizowano programy profilak-

tyczne dotyczące uzależnień dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Bychawa: 

 ,,Narkotyki to mnie nie kręci” – adresaci programu to uczniowie szkół podstawowych, 

rodzice, pedagodzy, uczestniczyło około 300 osób, 

 „Przeciw narkomanii” – adresaci programu to uczniowie szkół średnich, uczestniczyło 

koło 200 osób, 

 ,,Archipelag skarbów” – adresaci programu to uczniowie klas VI-VIII czterech szkół 

podstawowych, pedagodzy, rodzice około 320 osób, 

 ,,Otwórz się na pomoc” – adresaci programu to uczniowie klas VI-VIII szkoły 

podstawowej, uczestniczyło około 250 uczniów. 

Prowadzono działalność edukacyjną, udzielano pomocy psychospołecznej osobom z proble-

mem alkoholowym oraz ich rodzinom. W ramach pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych motywowano osoby nadużywające alkoholu do podjęcia leczenia 

odwykowego, doposażono miejsca aktywnego wypoczynku jako alternatywnej formy spędza-

nia wolnego czasu bez używek. 

3.2.10 Gminny program wspierania rodziny na lata 2019-2021 

W 2021 roku w ramach Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 zreali-

zowano następujące zadania. W 2021 roku w ramach niniejszego programu prowadzono po-

radnictwo psychologiczne, w szczególności dla dzieci i młodzieży doświadczającej przemocy, 

rozpowszechniano materiały edukacyjne, prowadzono edukację z zakresu przeciwdziałania 

przemocy. Funkcjonował zespół interdyscyplinarny i grupy robocze. Pracownicy socjalni 

pracowali z 17 rodzinami objętych procedurą Niebieskiej Karty, odbyło się 26 spotkań w ra-

mach grup roboczych. 

3.2.11 Wieloletni program „Posiłek w domu i szkole” 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie realizował wieloletni program wspierania finanso-

wego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który 

umożliwia udzielenie wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane 

w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium do-

chodowe, 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 12 

marca 2004 roku 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 sto-
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sownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do poziomu 150% do wysokości, któ-

rej nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek. 

Uchwałą Nr IV/33/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku Rada Miejska w Bychawie podwyższy-

ła kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świad-

czenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadcze-

nia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywno-

ściowych 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 2021 roku wyniósł 101 430,40 zł, zaś w 2020 roku 75 717,72 zł 

z czego: 

 20 480,40 zł (w 2020 roku – 17 296,72 zł) to środki z budżetu gminy 

 80 950,00 zł (w 2020 roku – 58 421,00 zł) to środki z budżetu państwa. 

Program realizowany był w Gminie Bychawa w formie posiłków i świadczeń pieniężnych na 

zakup żywności. 

W 2021 roku z programu w formie niepieniężnej skorzystało 93 dzieci, łączny koszt obiadów 

wyniósł 39 930,40 zł, zaś w 2020 roku z programu w formie niepieniężnej skorzystało 

114 dzieci, łączny koszt obiadów wyniósł 29 767,72 zł. 

W 2021 roku pomoc w formie posiłku nie wymagającą przeprowadzenia wywiadu środowi-

skowego, tj. na wniosek dyrektora placówki szkolnej otrzymało 18 dzieci, zaś w 2020 roku 

również 22 dzieci. 

Osoby nieotrzymujące posiłku w naturze otrzymały świadczenie pieniężne na zakup żywności 

lub posiłku we własnym zakresie – kwota świadczeń wyniosła 61 500,50 zł, zaś w roku 2020 

– 45 950,00 zł. 

3.2.12 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 pro-

jektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubel-

skiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Lubelskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Lubelskiego. W ramach projektu z terenu Gminy Bychawa usunięto 789,578 ton wyro-

bów azbestowych w tym w 2021 roku 285,845 ton. 

Baza danych o lokalizacji, ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 

Bychawa jest aktualizowana na bieżąco. 

3.2.13 Gminny Program Opieki nad zabytkami Gminy Bychawa na lata 2020-
2023 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713 ze zm.) do zadań własnych gminy należą sprawy dotyczące ochrony zabyt-
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ków i opieki nad zabytkami. Ponadto art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) nakłada na gminę obo-

wiązek sporządzenia na okres 4 lat gminnego programu opieki nad zabytkami. Program ten na 

podstawie art. 87 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy zostaje przyjęty przez radę po uzyskaniu 

opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Gminny Program Opieki nad zabytkami Gminy Bychawa na lata 2020-2023 został pozytyw-

nie zaopiniowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismem 

nr KD.5120.5.2.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. 

Celem programu opieki nad zabytkami Gminy Bychawa na lata 2020-2023 jest określenie 

zasadniczych kierunków działań i zadań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami w gminie. 

Opracowany program stanowi element polityki samorządowej. Jest dokumentem uzupełniają-

cym w stosunku do pozostałych aktów planowania gminnego. 

3.2.14 Lokalny Program Wspierania Seniorów 

Celem głównym Lokalnego Programu wspierania seniorów jest wpływ na politykę lokalną 

w celu zapewnienia starszym mieszkańcom Gminy Bychawa możliwości starzenia się 

w zdrowiu oraz prowadzenia samodzielnego, niezależnego oraz satysfakcjonującego życia. 

Działaniami prowadzącymi do osiągnięcia celu głównego są inicjatywy podejmowane w za-

kresie aktywności fizycznej seniorów, rozszerzenie działań związanych z profilaktyką 

i ochroną zdrowia, rozwój oferty edukacyjnej i kulturalnej, rozwijanie wolontariatu dla senio-

rów oraz zapewnienie mobilności. 

3.3 Zagospodarowanie przestrzenne 

Gospodarka przestrzenna w gminie regulowana jest przez dwa podstawowe rodzaje dokumen-

tów: 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – dokument 

kreujący politykę przestrzenną, obejmujący obszar gminy w jej granicach, reguluje 

ogólne kierunki zagospodarowania przestrzennego, 

 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 Prze-

strzennego 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 

2019 roku zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie: 

 przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bychawa (uchwała nr XXVIII/198/2019), 
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 przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa (uchwała nr XXIX/215/2021), 

 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Bychawa (uchwała nr XXIX/216/2021). 

Trwają prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy By-

chawa, który w obecnej chwili jest na etapie uzyskania zgody na wyłączenie gruntów z pro-

dukcji rolnej. 

3.4 Kupno/sprzedaż mienia gminnego 

W roku 2021 Gmina Bychawa zbyła jedną działkę niezabudowaną o numerze ew. 353 o pow. 

0,0842 ha położoną w miejscowości Stara Wieś Pierwsza, gmina Bychawa i trzy lokale 

mieszkalne. 

Do budżetu z tego tytułu wpłynęło 73 841,43 zł, z czego ze sprzedaży lokali mieszkalnych 

64 985,43 zł, a z tytułu zbycia gruntów 8 856,00 zł. 

Gmina z mocy prawa, nieodpłatnie nabyła, na podstawie decyzji komunalizacyjnych dwie 

działki na terenie gminy Bychawa o powierzchni 0,2139 ha sklasyfikowane jako B, Ps, dr 

(działka nr ew. 176/2 w miejscowości Kosarzew Dolny-Kolonia oraz działka nr ew. 1117 

w miejscowości Bychawa). 
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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 

46,296 km posiada nawierzchnię asfaltową, a 42,595 km nawierzchnię gruntową. 

Wśród dróg posiadających nazwy, na terenie miasta Bychawa znajduje się 21 dróg gminnych 

publicznych o łącznej długości 9,749 km z czego 9,084 km posiada nawierzchnię asfaltową, 

natomiast 0,665 km to droga o nawierzchni gruntowej. 

Pozostałe nazwane znajdujące się na terenie miasta drogi dojazdowe mają długości ok. 4,375 

km z czego 3,7 km posiadają nawierzchnie asfaltowe, natomiast 0,675 km to droga o na-

wierzchni gruntowej. 

Uzupełnienie w/w sieci drogowej stanowią działki będące drogami dojazdowymi z na-

wierzchnią gruntową o łącznej powierzchni ok. 81 ha. 

Na początek roku 2021 gminne drogi asfaltowe stanowiły 53% wszystkich dróg gminnych, 

natomiast na dzień 31 grudnia 2021 roku wskaźnik ten wynosi 57%. 

W 2021 roku na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Bychawa realizowano następują-

ce zadania budowlano-remontowe: 

4.1.1 Drogi wojewódzkie – wspólnie z Samorządem Województwa Lubelskiego: 

 budowa dodatkowego pasa ruchu dedykowanego do skrętu w prawo w ramach 

rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 834 z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową 

nr 2287 L – pomoc finansowa w wysokości: 117.226,87 zł oraz przebudowa kolizji linii 

kablowej dla tego zadania – pomoc rzeczowa w wysokości: 94.710,00 zł; 

4.1.2 Drogi powiatowe – wspólnie z Powiatem Lubelskim: 

 przebudowa drogi powiatowej nr 2297 L Zaraszów – Kąty – Wysokie – pomoc 

finansowa w wysokości: 718.995,99 zł; 

 przebudowa drogi powiatowej nr 2288 L Kiełczewice – Leśniczówka – Bychawa – 

pomoc finansowa w wysokości: 490.181,78 zł; 

 budowa chodnika w miejscowości Wola Duża przy drodze powiatowej nr 2287 L – 

pomoc finansowa w wysokości: 88.518,00 zł; 
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 budowa chodnika w miejscowościach Bychawka Pierwsza i Bychawka Druga przy 

drodze powiatowej nr 2278 L – pomoc finansowa w wysokości: 192.943,00 zł; 

4.1.3 Drogi gminne  

W ramach inwestycji na drogach gminnych wydatkowano kwotę: 4.129.446,32 zł, wydatki 

dotyczyły następujących zadań: 

 budowa drogi gminnej nr 107201 L ul. Powstańców Warszawy w Bychawie, wartość 

zadania 2.411.929,57 zł (w tym dofinansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 

1.117.276,00 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami – 

1.060.743,01 zł); 

 przebudowa drogi gminnej nr 107232 L w miejscowościach Olszowiec-Kolonia – 

Romanów, wartość zadania: 232.481,99 zł; 

 przebudowa drogi gminnej nr 107233 L w miejscowości Osowa-Kolonia, wartość 

zadania: 75.652,30 zł; 

 przebudowa drogi gminnej nr 107227 L w miejscowości Zaraszów, wartość zadania: 

441.615,68 zł (w tym dofinansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 295.195,00 

zł); 

 przebudowa drogi gminnej nr 107213 L w miejscowości Józwów, wartość zadania: 

468.074,30 zł (w tym dofinansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 232.664,00 

zł); 

 przebudowa drogi gminnej nr 107208 L w miejscowości Leśniczówka, wartość zadania: 

298.477,75 zł; 

 modernizacja chodnika ul. Wandzin – ul. Ogrodowa w Bychawie, wartość zadania: 

35.873,25 zł; 

 utwardzenie miejsc postojowych w miejscowości Zaraszów, wartość zadania: 27.921,00 

zł (w ramach funduszu sołeckiego – 19.703,12 zł); 

 opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę: drogi 107204 L wraz z 

budową parkingu przy ul. ks. D. Maja w Bychawie, drogi nr 107212 L w miejscowości 

Kowersk, drogi nr 107180 L w miejscowości Osowa, drogi nr 107233 L w 

miejscowościach Osowa-Kolonia – Olszowiec-Kolonia, drogi nr 107218 L w 

miejscowości Stara Wieś Druga, drogi nr 107229 L w miejscowościach Olszowiec – 

Skawinek, drogi nr 107173 L i 107238 L w miejscowości Bychawka Trzecia-Kolonia, 

drogi 107236 L w miejscowości Osowa oraz ul. Kościuszki wraz z ciągiem 

pieszojezdnym w Bychawie – 137.420,48 zł. 

W 2021 roku w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy wydatkowano 

kwotę: 785.418,41 zł (w 2020 roku – 656.462,61 zł), wydatki te dotyczyły: 

 remontów dróg i dostawy kruszywa drogowego – 516.066,61 zł (w ramach funduszu 

sołeckiego – 166.210,78 zł); 

 zimowego utrzymania dróg i usuwania śliskości chodników – 136.012,79 zł; 

 oczyszczenia i utwardzenia rowu odwadniającego w sołectwie Wandzin oraz 

opracowania i wdrożenia organizacji ruchu w sołectwie Zadębie – 25.594,51 zł (całość 

wydatków w ramach funduszu sołeckiego); 

 zakup wiat przystankowych – 47.664,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego – 

9.000,00 zł); 

 usług dotyczących utrzymania dróg, zakupu materiałów i mieszanki solnej – 58.295,50 

zł; 

 ubezpieczenia dróg – 1.785,00 zł. 



RAPORT O STANIE GMINY BYCHAWA za 2021 rok www.bychawa.pl strona 69 

4.2 Oświetlenie drogowe 

Na terenie gminy zlokalizowane jest 87 linii oświetlenia drogowego, na których znajduje się 

1561 opraw oświetleniowych z czego 522 opraw stanowi własność Gminy Bychawa, nato-

miast 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; 

 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 oprawy; 

 Podzamcze – 11 opraw; 

 Gałęzów – 32 oprawy; 

 Wola Gałęzowska – Wola Gałęzowska Kolonia – Józwów – 113 opraw; 

 Stara Wieś Trzecia – 27 opraw; 

 Stara Wieś Pierwsza – 12 opraw; 

 Bychawka Druga-Kolonia – 18 opraw; 

 Bychawka Trzecia – 66 opraw; 

 Gałęzów – Gałęzów-Kolonia Druga – 28 opraw; 

 Osowa – 20 opraw; 

 Olszowiec-Kolonia – 16 opraw; 

 ul. Partyzantów w Bychawie – Marysin – 27 opraw; 

 ul. Powstańców Warszawy w Bychawie – 13 opraw. 

W ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu pn. „Budowa niskoemisyjnego oświe-

tlenia drogowego w Gminie Bychawa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.5. Promocja niskoemisyjności na 

terenie gminy w 2022 roku zostały wybudowane jeszcze 2 linie oświetleniowe: 

 droga wojewódzka nr 842 w miejscowości Stara Wieś Druga i Star Wieś Trzecia 

o długości 1,9 km, 45 punktów świetlnych; 

 droga powiatowa nr 2304 L w miejscowości Stara Wieś Trzecia o długości 0,83 km, 20 

punktów świetlnych. 

W 2021 roku w ramach bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego wydatkowano kwotę: 

621.723,95 zł (w 2020 roku – 508.632,93 zł) wydatki te dotyczyły: 

 oświetlenia dróg – 421.832,58 zł; 

 dzierżawy urządzeń i konserwacji oświetlenia drogowego – 138.909,81 zł; 

 wykonania punktów oświetleniowych LED – 18.199,98 zł (w tym z funduszu 

sołeckiego – 5.499,99 zł); 

 opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla oświetlenia LED – 29.766,00 zł; 

 przeprowadzenia grupowego postępowania zamówienia publicznego na dostawę energii 

elektrycznej – 10.332,00 zł; 

 opłaty przyłączeniowej – 2.683,58 zł. 



RAPORT O STANIE GMINY BYCHAWA za 2021 rok www.bychawa.pl strona 70 

4.3 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

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 2021 roku wynosiła 216,75 km. W 2021 roku wykonano odcinek sieci 

wodociągowej w miejscowości Marysin o długości 215 m, w rejonie ul. Pileckiego o długości 

97 m oraz w ul. Polnej i ul. 11 Listopada o długości 421 m. Wykonano również 29 przyłączy 

wodociągowych, których długość wyniosła 1,1 km. 

W 2021 roku doszło do 181 awarii na sieci wodociągowej i przyłączach, w tym 23 to awarie 

duże powodujące konieczność zamykania dostaw wody do odbiorców na czas 1-6 godz., po-

zostałe awarie miały charakter usterek na sieci i przyłączach. 

Tabela 25. Sieć wodociągowa w Gminie Bychawa w latach 2020-2021 
 2020 2021 

Długość sieci 216,0 216,75 

Koszt jednostkowy remontu lub modernizacji 1 m (w PLN): magistrale  500 500 

pozostała sieć  300 300 

Liczba awarii sieci wodociągowej  27 23 

Przeciętny czas usuwania awarii wodociągowej (w h)  6 6 

Źródło danych: Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne 

W dniu 24 marca 2021 roku Uchwałą nr XXVII/203/2021 Rady Miejskiej w Bychawie wy-

znaczona została aglomeracja Bychawa o równoważnej liczbie mieszkańców 5804 wyposa-

żona w oczyszczalnię ścieków o przepustowości 900 m
3
/d, zlokalizowaną w Bychawie przy 

ul. Podzamcze 37. 

Wyznaczona aglomeracja obejmuje swym zasięgiem część miasta Bychawa. Obszar aglome-

racji skanalizowany jest w ponad 98%. 

Pozostałym teren gminy jest nieskanalizowany, gospodarka ściekowa oparta jest na indywi-

dualnych zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalniach ścieków. 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej na koniec 2021 roku wynosiła 21 km. W 2021 roku odno-

towano 23 awarie sieci kanalizacji sanitarnej. Przeciętny czas usuwania awarii wynosił 4 go-

dziny. W 2021 roku żadna nieruchomość nie została podłączona do istniejącej sieci kanaliza-

cyjnej. 

Tabela 26. Długość sieci kanalizacyjnej Bychawy w latach 2020-2021 (w km) 2015 2016 

2019 
 2020 2021 

Sieć kanalizacyjna z przyłączami  26,9 

(przył. 5,9) 

26,9 

(przył. 5,9) 

Sieć ogólnomiejska sanitarna (kolektory główne) 21 21 

Sieć wybudowanej kanalizacji   

Liczba awarii sieci kanalizacyjnej 33 23 

Przeciętny czas usuwania awarii sieci kanalizacyjnej 4 4 

Źródło danych: Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne 

Sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz oczyszczalnia ścieków na terenie gminy admi-

nistrowana jest przez Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółkę z o.o. w Bychawie. 
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4.4 Sieć gazowa  

W latach 2005-2007 na terenie miejscowości: Bychawka Pierwsza, Bychawka Druga, By-

chawka Trzecia, Bychawka Druga-Kolonia, Bychawka Trzecia-Kolonia wybudowano sieć 

gazową o długości 11,34 km, z której obecnie korzysta 134 użytkowników. 

Właścicielem sieć jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
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4.5 Realizowane inwestycje 

Tabela 27. Realizowane inwestycje 
L.p. Nazwa zadania Wydatki 

w złotych 

Zakres rzeczowy zadania /uzyskane 

dofinansowanie 

1 Modernizacja ujęcia wody Kolonii 

Gałęzów Drugiej II etap – zapro-

jektuj i wybuduj 

299.999,63 wymiana pomp głębinowych, rurocią-

gów, wodomierzy, podestów, uzupeł-

nienie ubytków ścian, posadzek, ułoże-

nie glazury, malowanie 

2 Przebudowa kolizji linii kablowej z 

budową dodatkowego pasa ruchu 

do skrętu w prawo, droga woje-

wódzka 834 z drogą powiatową 

2287 L – zaprojektuj i wybuduj 

94.710,00 przebudowa linii kablowej 15 kV i 0,4 

kV wraz z zabezpieczeniem, przebudo-

wa linii telekomunikacyjnej 

3 Budowa drogi gminnej nr 107201 L 

ul. Powstańców Warszawy w By-

chawie 

2.411.929,57 jezdnia o długości 532 mb wraz chod-

nikiem pełniącym funkcję ścieżki rowe-

rowej; kanalizacja deszczowa, kanał 

technologiczny, linia oświetleniowa, 

oznakowanie poziome i pionowe 

Dofinansowanie: 1.060.495,00 zł – 

RFIL 1.117.276,00 zł - RFFD 

4 Przebudowa drogi gminnej Nr 

107232 L w m. Olszowiec-Kolonia 

– Romanów 

232.481,99 jezdnia o długości 566 mb z utwardze-

niem pobocza i zjazdami 

5 Przebudowa drogi gminnej nr 

107233 L w m. Osowa-Kolonia 

75.652,30 jezdnia o długości 220 mb z utwardze-

niem pobocza i zjazdami 

6 Przebudowa drogi gminnej nr 

107227 L w m. Zaraszów 

441.615,58 jezdnia o długości 804 mb z utwardze-

niem pobocza i zjazdami 

Dofinansowanie: 295.159,00 zł – FDS 

7 Przebudowa drogi gminnej nr 

107213 L w m. Józwów 

468.074,30 jezdnia o długości 1320 mb z utwardze-

niem pobocza i zjazdami 

dofinansowanie: 232.664,00 – RFRD 

8 Przebudowa drogi gminnej nr 

107208 L w m. Leśniczówka 

298.477,75 jezdnia o długości 547 mb z utwardze-

niem pobocza i zjazdami 

9 Przebudowa drogi gminnej nr 

107204 L wraz z budową parkingu 

– ul. ks. D. Maja w Bychawie 

8.610,00 dokumentacja techniczna 

10 Modernizacja chodnika ul. Wan-

dzin z ul. Ogrodową w Bychawie 

35.873,35 chodnik z kostki brukowej 

11 Przebudowa dróg gminnych nr 

107212 L i nr 107213 L w m. Ko-

wersk 

18.450,00 dokumentacja techniczna 

12 Budowa parkingu przy ul. Rataja w 

Bychawie 

0,00 zadanie nie wykonane 

13 Utwardzenie miejsc postojowych w 

m. Zaraszów na działce 152 

27.921,00 utwardzenie nawierzchni kruszywem o 

pow. 247,5 m
2 
z ustawieniem obrzeży 

betonowych 

14 Przebudowa drogi gminnej nr 

107180 L w m. Osowa 

7.995,00 dokumentacja techniczna 

15 Przebudowa drogi gminnej nr 

107233 L w m. Osowa-Kolonia – 

Olszowiec-Kolonia 

21.318,48 dokumentacja techniczna 

16 Przebudowa drogi gminnej nr 

107218 L w m. Stara Wieś Druga 

13.407,00 dokumentacja techniczna 

17 Budowa i rozbudowa drogi gmin-

nej nr 107204 L ul. M. Dąbrow-

0,00 zadanie nie wykonane 
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skiej w Bychawie – opracowanie 

dokumentacji 

18 Przebudowa drogi gminnej nr 

107244 L w m. Zdrapy – opraco-

wanie dokumentacji 

0,00 zadanie nie wykonane 

19 Przebudowa drogi gminnej nr 

107229 L w m. Olszowiec Skawi-

nek 

12.300,00 dokumentacja techniczna 

20 Przebudowa drogi gminnej nr 

107173 L i nr 107238 L w m. By-

chawka Trzecia-Kolonia 

24.600,00 dokumentacja techniczna 

21 Przebudowa drogi gminnej nr 

107236 L w m. Osowa 

20.900,00 dokumentacja techniczna 

22 Przebudowa drogi gminnej nr 

107234 L w m. Osowa-Kolonia – 

opracowanie dokumentacji 

0,00 zadanie nie wykonane 

23 Przebudowa ul. Kościuszki wraz z 

przyległymi ciągami pieszojezd-

nymi w Bychawie 

9.840,00 dokumentacja techniczna 

24 Modernizacja budynku mieszkal-

nego (mieszkania socjalne) przy ul. 

Pileckiego w Bychawie 

planowany 

koszt: 

193.572,39 

wymiana więźby dachowej oraz pokry-

cia dachowego na pokrycie z blachy 

płaskiej, rąbek stojący wraz z obróbka-

mi blacharskimi i rynnami 

zadanie w trakcie realizacji 

25 Modernizacja garażu i zaplecza 

socjalnego w budynku OSP w Ol-

szowcu 

61.796,89 ocieplenie budynku, wymiana stolarki 

okiennej, opaska odwadniająca 

26 Modernizacja garażu i zaplecza 

socjalnego w budynku OSP w By-

chawce Pierwszej 

89.999,71 ocieplenie budynku, stropu, opaska 

odwadniająca, wjazd z kostki brukowej 

27 Wykonanie ogrodzenia budynku 

OSP Zaraszów-Kolonia 

14.491,00 ogrodzenie z paneli o długości 30 m, 2 

bramy i furtka 

28 Modernizacja garażu OSP w Woli 

Dużej 

15.990,00 elewacja budynku wraz z ociepleniem 

29 Modernizacja dachu i docieplenie 

stropu budynku Szkoły Podstawo-

wej w Woli Gałęzowskiej 

73.800,00 docieplenie stropu dachu 

30 Budowa sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej im K. Koź-

miana w Bychawce 

50.000,00 dokumentacja techniczna 

31 Rozbudowa przedszkola w Bycha-

wie 

47.800,00 dokumentacja techniczna – aktualizacja 

32 Budowa wodociągu ul. Polna w 

Bychawie 

121.200,00 

w 2021 r. 

 

101 000,00 

w 2022 r. 

etap I – sieć wodociągowa główna o 

długości 420 mb; 

etap II – odcinki boczne sieci wodocią-

gowej o długości 260 mb wraz z doku-

mentacją techniczną 

33 Przebudowa alejek w parku przy 

ul. Piłsudskiego w Bychawie 

186.579,08 nawierzchnia z kostki brukowej 

34 Budowa oświetlenia drogowego 

przy drodze powiatowej 2284 L 

oraz drodze gminnej 107232 L w 

m. Olszowiec-Kolonia 

18.081,00 dokumentacja techniczna 

35 Budowa oświetlenia drogi gminnej 

107237 L w m. Bychawka Druga-

Kolonia 

10.578,00 dokumentacja techniczna 

36 Budowa oświetlenia w m. Łęczyca 11.000,00 oświetlenie autonomiczne zasilane pa-
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nelami fotowoltaicznymi, typu STAN-

DARD (bez turbiny wiatrowej) – 2 szt. 

37 Budowa oświetlenia w m. Bychaw-

ka Pierwsza 

14.400,00 oświetlenie autonomiczne zasilane pa-

nelami fotowoltaicznymi, typu ŚRED-

NIA (bez turbiny wiatrowej) – 2 szt. 

38 Budowa oświetlenia fotowoltaicz-

nego w m. Bychawka Trzecia 

27.400,00 oświetlenie autonomiczne zasilane pa-

nelami fotowoltaicznymi, typu ŚRED-

NIA (bez turbiny wiatrowej) – 2 szt. i 

typu MOCNA (hybrydowa) z turbiną 

wiatrową – 1 szt. 

39 Montaż oświetlenia solarnego przy 

altanie w m. Grodzany 

14.400,00 oświetlenie autonomiczne zasilane pa-

nelami fotowoltaicznymi, typu ŚRED-

NIA (bez turbiny wiatrowej) – 2 szt. 

40 Budowa oświetlenia przy drodze 

powiatowej w m. Leśniczówka 

26.000,00 oświetlenie autonomiczne zasilane pa-

nelami fotowoltaicznymi, typu MOC-

NA (hybrydowa) z turbiną wiatrową – 2 

szt. 

41 Budowa oświetlenia przy drodze 

wojewódzkiej w m. Podzamcze 

39.000,00 oświetlenie autonomiczne zasilane pa-

nelami fotowoltaicznymi, typu MOC-

NA (hybrydowa) z turbiną wiatrową – 3 

szt. 

42 Budowa oświetlenia przy drodze 

107206 L w m. Wincentówek 

14.400,00 oświetlenie autonomiczne zasilane pa-

nelami fotowoltaicznymi, typu ŚRED-

NIA (bez turbiny wiatrowej) – 2 szt. 

43 Budowa oświetlenia w m. Zdrapy 16.500,00 oświetlenie autonomiczne zasilane pa-

nelami fotowoltaicznymi, typu STAN-

DARD (bez turbiny wiatrowej) – 3 szt. 

44 Budowa oświetlenia m. Bychawka 

Trzecia przy drodze gminnej nr 

107239 L 

11.439,00 dokumentacja techniczna 

45 Budowa oświetlenia ul. H. Sien-

kiewicza – Wola Duża 

18.450,00 dokumentacja techniczna 

46 Budowa oświetlenia m. Zdrapy 1.845,00 dokumentacja techniczna – dodatkowa 

47 Ułożenie kostki i oświetlenie altany 

w sołectwie Wola Duża-Kolonia 

15.880,00 nawierzchnia z kostki brukowej beto-

nowej 70 m
2
 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Tabela 28. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Eu-

ropejskiej 
 Nazwa zadania Wydatki w 

złotych 

Zakres rzeczowy zadania /uzyskane dofinan-

sowanie 

1 Budowa niskoemisyjnego 

oświetlenia drogowego w 

gminie Bychawa 

1.046.135,49 w 

2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap I – 5 linii oświetlenia drogowego o długość 

ok. 6,84 km, 172 punkty świetlne LED. 

1) droga powiatowa nr 2295L w miejscowości 

Józwów, Wola Gałęzowska-Kolonii (3,2 km, 81 

punktów) 

2) droga wojewódzka nr 836L w miejscowości 

Osowa (0,93 km, 20 punktów) 

3) droga powiatowa nr 2294L w miejscowości 

Gałęzów (1,1 km, 28 punktów) 

4) droga powiatowa nr 2284L w miejscowości 

Olszowiec-Kolonia (0,58 km, 16 punktów) 

5) droga wojewódzka nr 834 ul. Partyzantów w 

Bychawie (0,68 km, 16 punktów) oraz w miej-

scowości Marysin (0,35 km, 11 punktów) 

Etap II – 2 linie oświetlenia drogowego o długość 

ok. 2,73 km, 65 punktów świetlnych LED. 
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826.348,11 

w 2022 r. 

1) droga wojewódzka nr 842 w miejscowości 

Stara Wieś Druga i Stara Wieś Trzecia (1,9 km, 

45 punków) 

2) droga powiatowa nr 2304 L w miejscowości 

Star Wieś Trzecia (0,83 km, 20 punków) 

dofinansowanie: 1.533.911,58 zł – RPO WL na 

lata 2014-2020 

2 Eko-Energia w gminie By-

chawa 

1.046.415,36 w 

2021 r. 

 

2.397.103,86 

w 2022 r. 

67 piecy na pellet 

197 instalacji fotowoltaicznych 

dofinansowanie: 2.546.751,33 zł – RPO WL na 

lata 2014-2020 

3 Poprawa dostępności do 

obiektów dziedzictwa natu-

ralnego poprzez zagospoda-

rowanie przestrzeni przy 

zalewie w Bychawie 

1.708.707,02 

 

remont palisad, pomostu na wyspę, kładki przez 

rzekę, podjazdu dla niepełnosprawnych; utwar-

dzenie ciągów pieszo-rowerowych, częściowe 

oświetlenie i monitoring terenu, remont 2 pomo-

stów, mostku na kanale doprowadzającym wodę, 

rozbiórka schodów od strony jeziorka i budki dla 

łabędzi, ułożenie kostki na podjeździe dla niepeł-

nosprawnych, wzmocnienie brzegów geomem-

braną 

dofinansowanie: 

1.241.809,08 zł - RPO WL na lata 2014-2020 

4 Czyste środowisko dzięki 

budowie przydomowych 

oczyszczalni ścieków w 

Gminie Bychawa 

Zadanie zapla-

nowane do 

realizacji w 

2022 r. 

budowa 46 przydomowych oczyszczalni ścieków; 

 

Podpisano umowę na dofinansowanie projektu w 

ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa 

wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na 

lata 2014-2020 na kwotę: 398.669,00 zł 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

4.6 Budżet obywatelski 

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to narzędzie, w ramach którego 

mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście. Oznacza to, że to mieszkań-

cy sami zgłaszają propozycje zadań do budżetu. Następnie wnioski te, oceniane są przez 

urzędników pod kątem możliwości ich zrealizowania np. czy zapisy miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego zezwalają na przeprowadzenie przedsięwzięcia. Propozycje 

zadań do budżetu obywatelskiego poddaje się pod powszechne głosowanie. W efekcie projek-

ty, które uzyskały największą ilość głosów wykazuje się w budżecie gminy na rok następny. 

Budżet obywatelski to wyjątkowa okazja do tego, by współdecydować o inwestycjach, które 

będą realizowane w ramach środków budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania 

i promowania ciekawych pomysłów na poprawę funkcjonowania całej gminy.  

Tabela 29. Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego 

Lp. Nazwa osiedla Wydatki w ramach 

budżetu obywatel-

skiego 

Przedsięwzięcia zrealizowane zgodnie 

z wnioskami mieszkańców 

1 Bychawa, osiedle nr 

2, park przy ul. Pił-

sudskiego  

8.991,90 Biblioteczka pod kukułką (zakup biblioteczki, 

zorganizowanie imprezy inauguracyjnej, wy-

płata nagrody w konkursie na projekt biblio-

teczki, zakładki promocyjne) 

2 Bychawa, osiedle nr 

2, ul. Ogrodowa – 

35.873,25 Modernizacja chodnika łączącego ul. Ogrodo-

wą z ul. Wandzin (ułożenie nawierzchni chod-
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ul. Wandzin nika z kostki brukowej) 

3 Bychawa, osiedle nr 

2, przy ul. Mickie-

wicza  

24.255,00 Plac zabaw przy ul. Mickiewicza (zakup 

5 urządzeń placu zabaw oraz wykonanie ogro-

dzenia) 

 Razem 69.120,15   

4.7 Fundusz sołecki 

Kolejną formą budżetu partycypacyjnego jest fundusz sołecki. Są to środki finansowe wyod-

rębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsię-

wzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy da-

nego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. 

Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób 

prawidłowy i efektywny, a przede wszystkim, by w jak największym stopniu zaspakajały ich 

potrzeby. Wysokość kwot przeznaczanych dla poszczególnych sołectw wyliczana jest za po-

mocą wzoru wskazanego w ustawie, a uzależniona jest od ilości mieszkańców sołectwa oraz 

od wielkości wykonanych dochodów bieżących gminy. W ramach środków z funduszu sołec-

kiego w 2021 r. wydatkowano kwotę: 615.651,53 zł tj. 97,08% planu wydatków. 

Niezrealizowane zadanie to „Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia altanki i placu” w 

sołectwie Grodzany. 

Tabela 30. Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego 
Lp. Nazwa sołectwa Wydatki w ra-

mach funduszu 

 

Przedsięwzięcia zrealizowane zgodnie z wnioskami 

sołectw 

1 Bychawka Druga 22.366,81 Zakup tłucznia na drogi gminne – zakupiono 349,7 t. 

2 Bychawka Druga-

Kolonia 

10.000,00 Projekt oświetlenia drogi gminnej w Bychawce Dru-

giej-Kolonii 

8.999,17 Zakup kruszywa na drogę gminną – zakupiono 140,7 t. 

979,95 Zakup książek dla Szkoły Podstawowej im. K. Koź-

miana w Bychawce 

3 Bychawka Pierw-

sza 

14.400,00 Zakup i montaż lamp LED z zasilaniem akumulatoro-

wym – zamontowano 2szt. 

4 Bychawka Trze-

cia 

20.042,10 Budowa oświetlenia fotowoltaicznego – zamontowano 

3 szt. 

5 Bychawka Trze-

cia-Kolonia 

7.579,26 Zakup kruszywa i wyrównanie drogi – zakupiono 118,5 

t. 

5.499,99 Budowa oświetlenia solarnego 

6 Gałęzów 9.000,00 Zakup i ustawienie dwóch wiat przystankowych w Ga-

łęzowie dla dzieci dojeżdżających do szkoły 

18.919,37 Zakup i ułożenie tłucznia na drogach gminnych – zaku-

piono 295,8 t. 

7 Gałęzów-Kolonia 

Druga 

16.500,00 Remont budynku świetlicy wiejskiej 

2.607,01 Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 

8 Gałęzów-Kolonia 

Pierwsza 

13.850,00 Remont budynku OSP w Gałęzowie-Kolonii Pierwszej 

9 Józwów 12.197,17 Dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych – zaku-

piono 190,7 t. 
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10 Kosarzew Dolny-

Kolonia 

15.381,14 Wzmocnienie i izolacja fundamentów i ścian w budyn-

ku CKW w Kosarzewie Dolnym-Kolonii 

11 Kowersk 12.711,69 Dokończenie remontu budynku remizy OSP w Kower-

sku 

12 Leśniczówka 18.898,05 Budowa oświetlenia LED z automatycznym zasilaniem 

hybrydowym przy drodze powiatowej w Leśniczówce – 

zamontowano 2 szt. 

13 Łęczyca 11.000,00 Budowa dwóch lamp solarnych – zamontowano 2 szt. 

14 Marysin 12.666,72 Dalszy remont drogi gminnej nr 107199L 

15 Olszowiec 4.999,65 Wykonanie systemu monitoringu budynku OSP w Ol-

szowcu, w części wykorzystywanego jako centrum 

kultury wiejskiej 

7.195,50 Naprawa dróg gminnych w Olszowcu – zakup kruszy-

wa wraz rozwiezieniem i utwardzeniem – zakupiono 

112,5 t. 

16 Olszowiec-

Kolonia 

6.997,22 Zakup tłucznia na remont drogi gminnej w Olszowcu-

Kolonii – zakupiono 109,4 t. 

7 533,70 Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej w 

Olszowcu-Kolonii 

17 Osowa 7.995,00 Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 

107180L w Osowie 

10.516,70 Remont pomieszczenia w budynku szkolnym w Osowie 

18 Osowa-Kolonia 12.118,48 Wykonanie projektu drogi gminnej Osowa-Kolonia – 

Olszowiec-Kolonia 

19 Podzamcze 24.194,58 Budowa i wykonanie oświetlenia drogowego przy dro-

dze wojewódzkiej nr 834 w miejscowości Podzamcze 

20 Romanów 1.500,00 Wykonanie dokumentacji urządzenia placu zabaw 

10.209,00 Zakup kruszywa na remont drogi gminnej – zakupiono 

159 t. 

21 Skawinek 12.280,32 Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w Skawinku – 

zakupiono 192 t. 

22 Stara Wieś Druga 13.407,00 Sporządzenie dokumentacji budowy drogi gminnej nr 

107218L w Starej Wsi Drugiej 

2.576,85 Zakup stołów do świetlicy wiejskiej budynku Starej 

Wsi Drugiej położonego w m. Stara Wieś Pierwsza 

23 Stara Wieś 

Pierwsza 

5.000,00 Zakup specjalistycznych ubrań i hełmów dla OSP 

5.000,00 Zakup stołów do świetlicy wiejskiej 

4.970,43 Zakup wyposażenia kuchni przy świetlicy wiejskiej 

11.097,06 Zakup tłucznia na drogi gminne w Starej Wsi Pierwszej 

– zakupiono 173,5 t. 

24 Stara Wieś Trze-

cia 

19.846,05 Remont budynku OSP i świetlicy w Starej Wsi Trzeciej 

25 Urszulin 13.431,60 Zakup kruszywa na remont dróg gminnych – zakupiono 

210 t. 

26 Wandzin 8.395,00 Zakup całorocznego namiotu 

14.994,51 Oczyszczenie i utwardzenie brzegu rowu odprowadza-

jącego wodę z Wandzina 

27 Wincentówek 14.400,00 Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 7206L – 

zamontowano 2 szt. 

28 Wola Duża 5.000,00 Malowanie świetlicy wiejskiej 

14.660,75 Wykonania ocieplenia i elewacji garażu OSP 
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29 Wola Duża-

Kolonia 

13.093,04 Ułożenie kostki przy altanie (blaszanej) i wykonanie 

oświetlenia w altanie 

30 Wola Gałęzowska 32.584,30 Dokończenie remontu budynku OSP w Woli Gałęzow-

skiej 

31 Wola Gałęzow-

ska-Kolonia 

11.269,75 Dostawa tłucznia na remont drogi gminnej – zakupiono 

176,2 t. 

32 Zadębie 6.005,84 Dostawa kruszywa na remonty dróg w sołectwie – za-

kupiono 93,9 t. 

10.600,00 Wykonanie projektu i organizacja ruchu drogowego dla 

ul. Sportowej 

33 Zaraszów 19.703,12 Utwardzenie miejsc postojowych na działce nr 152 

34 Zaraszów-

Kolonia 

4.995,99 Naprawa cząstkowa drogi gminnej 

11.991,29 Wykonanie ogrodzenia przy budynku remizy w Zara-

szowie-Kolonii 

35 Zdrapy 16.99,99 Zakup i montaż lamp solarnych LED z zasilaniem au-

tomatycznym – zamontowano 3 szt. 

 

36 Grodzany 14.400,00 Wykonanie oświetlenia wykorzystującego energię sło-

neczną na placu spotkań przy nowo wybudowanej alta-

nie – zamontowano 2 szt. 

0,00 Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia altanki i 

placu – zadanie nie zrealizowane 

2.590,38 Zakup kruszywa i utwardzenie terenu wokół altanki – 

zakupiono 40,5 t. 

 Razem 615.651,53  
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5 Oświata 
Działalność oświatowa to jedno z podstawowych zadań każdej gminy w Polsce. Gmina By-

chawa jest gminą miejsko-wiejską, która w zakresie swoich zadań prowadzi cztery szkoły 

podstawowe i jedno przedszkole, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wy-

chowania i opieki, w tym także umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i me-

tod pracy dla dzieci i młodzieży wymagających kształcenia specjalnego. W ramach zadań 

oświatowych wykonywane są remonty obiektów szkolnych oraz realizowane są inwestycje. 

Placówki oświatowe na bieżąco doposażane są w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do 

realizacji nauczania. Gmina zapewnia obsługę administracyjną, w tym prawną, finansową i 

organizacyjną. 

Do placówek oświatowych zarządzanych przez Gminę Bychawa zaliczyć należy: 

 4 szkoły podstawowe: 

 Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Bychawie; 

 Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana Bychawce; 

 Szkoła Podstawowa im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej; 

 Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej; 

 Samorządowe Przedszkole nr 1 w Bychawie. 

W czterech szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie wiejskim funkcjonują od-

działy przedszkolne. 

Zadaniem gminy jest także udzielanie dotacji szkołom i przedszkolom prowadzonym przez 

inne podmioty niż gmina. W roku szkolnym 2020/2021 wzorem lat poprzednich Gmina By-

chawa udzielała z budżetu gminy dotacji na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Aka-

demia Poziomkowa” w Bychawie oraz Szkoły Podstawowej im. Księdza Dominika Maja 

w Zaraszowie z oddziałami przedszkolnymi. 

5.1 Organizacja – szkół podstawowych 

Edukacja w szkołach podstawowych odbywa się w systemie ośmioklasowym. W roku szkol-

nym 2020/2021 do czterech szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa 

uczęszczało 824 uczniów co stanowi 90,64% wszystkich pobierających naukę w szkołach 

podstawowych na terenie gminy Bychawa. Do szkoły podstawowej prowadzonej przez Sto-

warzyszenie uczęszczało 85 uczniów co stanowi 9,35% ogółu. 

Tabela 31. Informacje o szkołach podstawowych ogólnodostępnych na terenie Gminy Bycha-

wa w roku szkolnym 2020/2021 
Liczba szkół Ogółem, z tego: 5 

samorządowe 4 

publiczne niesamorządowe 1 

Liczba uczniów Ogółem, z tego: 909 

samorządowe 824 

publiczne niesamorządowe 85 

Liczba oddziałów w szkole Ogółem, z tego: 57 

samorządowe 49 

publiczne niesamorządowe 8 



RAPORT O STANIE GMINY BYCHAWA za 2021 rok www.bychawa.pl strona 80 

Średnia liczba uczniów w klasie Średnia liczba uczniów w klasie 15,95 

samorządowe 16,82 

publiczne niesamorządowe 10,63 

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 prowa-

dzone 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 2020/2021 do szkół prowadzonych przez samorząd uczęsz-

czało 14 uczniów z niepełnosprawnościami. 

5.2 Organizacja – przedszkola 

Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku od 3-6 lat oraz w szczególnie uza-

sadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku. 

W roku szkolnym 2020/2021 wychowaniem przedszkolnym zostały objęte wszystkie dzieci, 

których rodzice złożyli wnioski o objęcie edukacją przedszkolną. W Gminie Bychawa korzy-

stanie z wychowania przedszkolnego w samorządowych przedszkolu i oddziałach przed-

szkolnych w szkołach podstawowych bez względu na liczbę godzin przebywania w placówce 

jest bezpłatne. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych ponoszą jedynie 

koszty dotyczące spożywania posiłków (tzw. wsad do kotła). 

W roku szkolnym 2020/2021 do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w Gminie Bychawa uczęszczało ogółem 338 dzieci w wieku przedszkolnym. 

Do samorządowego przedszkola było zapisanych 177 dzieci, a do oddziałów przedszkolnych 

w samorządowych szkołach podstawowych 91 dzieci, łącznie 268 wychowanków. Wśród 

nich najliczniejszą grupę stanowiły sześciolatki – 32,09%, dzieci 5-letnie – 23,51%, 4-letnie – 

27,24%. Najmniejszy procent stanowiły dzieci 3-letnie – 15,30%, 2,5-letnie – 0,75% i 7-letnie 

1,11%. 

Tabela 32. Informacje o przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawo-

wych ogólnodostępnych na terenie Gminy Bychawa w roku szkolnym 2020/2021 
Liczba przedszkoli Ogółem, z tego: 2 

samorządowe 1 

niepubliczne niesamorządowe 1 

Liczba dzieci w przedszkolach  Ogółem, z tego: 219  

samorządowe 177  

publiczne niesamorządowe 42 

Liczba oddziałów w przedszkolach Ogółem, z tego: 12 

samorządowe 9 

publiczne niesamorządowe 3 

Średnia liczba uczniów w oddziale w przedszkolach Średnia liczba uczniów 

w oddziale 

18,25 

samorządowe 19,67 

publiczne niesamorządowe 14,00 

Liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawo-

wych 

Ogółem, z tego: 7 

samorządowe 5 
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publiczne niesamorządowe 2 

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych Ogółem, z tego: 118 

samorządowe 90 

publiczne niesamorządowe 28 

Średnia liczba wychowanków w oddziale 

w przedszkolnych 

Średnia liczba uczniów 

w oddziale 

16,86 

samorządowe 18 

publiczne niesamorządowe 14 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

Tabela 33. Uczniowie i wychowankowie w latach szkolnych 2020/2021 i 2021/2022 w po-

szczególnych w placówkach prowadzonych przez Gminę Bychawa 
 2020/2021 2021/2022 

kl. I-

VIII 

oddział 

przedszkolny 

kl. I-

VIII 

oddział przed-

szkolny 

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej 

w Bychawie 

544 --- 525 --- 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej 

w Woli Gałęzowskiej 

112 25 105  23  

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Lebiedy 

w Starej Wsi Drugiej 

69 19 65 20  

Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana 

w Bychawce 

99 46 98 32 

Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Bychawie --- 177 --- 173 

Razem 824 267 793  248 

Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

5.3 Zatrudnienie 

W roku szkolnym 2021/2022 w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Bychawa 

na stanowisku nauczyciela zatrudnione były 123 osoby (101,45 etatu). Wśród tej grupy 

96,75% stanowią nauczyciele z wyższym wykształceniem posiadający tytuł magistra 

z przygotowaniem pedagogicznym, 78,86% to nauczyciele posiadający najwyższy stopień 

awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Na stanowiskach pracowników admini-

stracyjnych oraz pomocniczych i obsługi w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach 

i przedszkolu zatrudnionych było 46 osób, co w przeliczeniu na etaty stanowi 43,68 etatu. 

Tabela 34. Zatrudnienie w szkołach i przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022 wg stanu na 

dzień 30.09.2021 
 Zatrudnienie 

Obsługa 

i administra

cja etaty 

Nauczyciele Liczba nauczyciel-

skich godzin ponad-

wymiarowych 
Osoby Etaty 

Szkoła Podstawowa im. Polski Nie-

podległej w Bychawie 

16,50 49 46,62 188,46 

Szkoła Podstawowa im. Kajetana 

Koźmiana w Bychawce 

4,81 19 14,52 30,24 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Prze-

włockiej w Woli Gałęzowskiej 

4 21 14,54 46,68 

Szkoła Podstawowa im. Franciszka 

Lebiedy w Starej Wsi Drugiej 

5,31 18 12,31 31,83 

Razem: 30,62 107 87,99 297,21 

Samorządowe Przedszkole nr 1 13,06 16 13,46 37,5 
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w Bychawie 

Ogółem: 43,68 123 101,45 334,71 

 

Wszystkie szkoły w Gminie Bychawa prowadzą nauczanie w systemie jednozmianowym. 

 

Tabela 35. Poziom wykształcenia nauczycieli w roku szk. 2021/2022 (wg stanu na 31.03.2022 

r.) 
 Poziom wykształcenia (w osobach) 

WMPP* LICENCJAT SN** INNE ogółem 

2021 % ogółu 2021 % ogółu 2021 % ogółu 2021 % ogółu  

P 15 12,20 1 0,81 --- --- --- --- 16 

SP 104 84,55 3 2,44 --- ---- --- --- 107 

Razem 119 96,75 4 3,25 --- ---- --- --- 123 

*wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym 

**Studium Nauczycielskie 

Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku szkolnym 

2021/2022 posiada 119 nauczycieli, co stanowi 96,75% ogółu zatrudnionych. 

Tabela 36. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w r. szk. 2021/2022 (wg stanu na 

30.09.2021 r.) 
 Stopień awansu zawodowego (w osobach) 

STAŻYSTA KONTRAKTOWY MIANOWANY DYPLOMOWANY ogółem 

2021 % ogółu 2021 % ogółu 2021 % ogółu 2021 % ogółu 2021 

P
*
 2 1,62 0 0 4 3,25 10 8,13 16 

SP** 0 0 5 4,07 15 12,20 87 70,73 107 

Razem 2 1,62 5 4,07 19 15,45 97 78,86 123 

* przedszkola 

**szkoły podstawowe 

Stopniem awansu nauczyciela dyplomowanego w roku szkolnym 2021/2022 legitymowało się 

nauczycieli tj. 78,86% wszystkich zatrudnionych nauczycieli. 

Tabela 37. Etaty według stanu na 30.09.2020 do subwencji na 2021 r. 
Nazwa szko-

ły/placówki 

Etaty 

ogółem 

Etaty nie 

objęte sub-

wencją 

Etaty objęte subwencją 

Etaty 

ogółem 

Sta-

żysta 

Kontrak-

towy 

Miano-

wany 

Dyplo-

mowa-

ny 

Samorządowe Przed-

szkole Nr 1 

w Bychawie 

12,96 8,55 4,41 0,02 0,13 1,36 2,90 

Szkoła Podstawowa 

im. Franciszka Lebie-

dy w Starej Wsi Dru-

giej 

12,27 0,64 11,63 0 0,61 1,89 9,13 

Szkoła Podstawowa 

im. Kajetana Koźmia-

na w Bychawce 

14,87 1,99 12,88 1 0,85 0,22 10,81 

Szkoła Podstawowa 

im. Zofii Przewłockiej 

w Woli Gałęzowskiej 

14,40 1,43 12,97 0 0,39 3,33 9,25 
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Szkoła Podstawowa 

im. Polski Niepodle-

głej w Bychawie 

47,34 0 47,34 0 0 6,56 40,78 

Razem  101,84 12,61 89,23 1,02 1,98 13,36 72,87 

 

Tabela 38. Etaty według stanu na 30.09.2021 do subwencji na 2022 r. 
Nazwa szkoły/placówki Etaty 

ogółem 

Etaty nie 

objęte 

subwencją 

Etaty objęte subwencją 

Etaty 

ogółem 

Stażysta Kon-

trakto-

wy 

Mia-

nowa-

ny 

Dyplo-

mowa-

ny 

Samorządowe Przedszko-

le Nr 1 w Bychawie 

13,46 9,96 3,50 0,24 0,10 1,04 2,12 

Szkoła Podstawowa im. 

Franciszka Lebiedy 

w Starej Wsi Drugiej 

12,31 0,77 11,54 0,09 0,67 2,11 8,67 

Szkoła Podstawowa im. 

Kajetana Koźmiana 

w Bychawce 

14,52 2,12 12,40 0,75 0,75 0,22 10,68 

Szkoła Podstawowa im. 

Zofii Przewłockiej 

w Woli Gałęzowskiej 

14,54 0,36 14,18 0,20 0,33 3,48 10,17 

Szkoła Podstawowa im. 

Polski Niepodległej 

w Bychawie 

46,62 0 46,62 0 0 6,40 40,22 

Razem  101,45 13,21 88,24 1,28 1,85 13,25 71,86 

5.4 Baza lokalowa 

Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Bychawa funkcjonują w 5 budynkach stano-

wiących własność gminy. Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej 

posiada salę gimnastyczną, Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej 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 więk-

szości uczniów i wychowanków. Dzięki przeprowadzonej w poprzednich latach termomoder-

nizacji budynków szkół stan techniczny uległ znacznej poprawie, wszystkie placówki posia-

dają własne nowoczesne kotłownie. W celu dalszej poprawy warunków pracy i nauczania w 

szkołach i przedszkolu w 2021 roku wykonano szereg remontów, ogółem na kwotę 98 500,00 

zł. W Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie wykonano remont dachu 

budynku na „Orliku” oraz remont wentylacji w stołówce szkolnej, razem na kwotę około 

29 500 zł. W Szkole Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce wykonano instalację 

wentylacji mechanicznej, przeprowadzono adaptację dwóch pomieszczeń, udrożniono kanały 

wentylacyjne, wykonano pokrywę do szamba, zamontowano osłony i rolety w sali oddziału 

przedszkolnego – łącznie na kwotę około 45 000 zł. W Samorządowym Przedszkolu nr 1 w 

Bychawie wykonano demontaż parkietu na korytarzu i w dwóch salach lekcyjnych gdzie za-

kupiono i zamontowano wykładziny – łączny koszt remontu 24 000 zł. 
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5.5 Uwarunkowania demograficzne 

Prognoza demograficzna na najbliższe lata wskazuje, że liczba urodzeń spada, względnie 

utrzymuje się na tym samym poziomie. Sytuację w poszczególnych rocznikach obrazuje po-

niższa tabela: 

Tabela 39. Liczba dzieci urodzonych w poszczególnych rocznikach 
Rocznik Meldunki stałe Meldunki czasowe Liczba dzieci ogółem 

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 

2020 112 0 112 

2021 88 3 91 

5.6 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 któ-

rych dochód na jednego członka rodziny nie przekroczył kwoty 528,00 zł. Na powyższe za-

danie wykorzystano dotację z budżetu Wojewody Lubelskiego w wysokości 121 950 zł. 

Dowożenie uczniów do szkół 

Gmina zapewnia dowożenie uczniom do szkół podstawowych zlokalizowanych na jej terenie 

oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do specjal-

nych ośrodków: w Bystrzycy, Matczynie, Załuczu i w Lublinie. Uczniom nie objętym zbio-

rowym dowożeniem gmina zwraca koszty związane z dowożeniem. 

Tabela 40. Dowożenie uczniów do szkół w roku 2021 

 
Liczba uczniów 

od I-VI 2021 od IX-XII 2021 

Uczniowie zamieszkujący w znacznym oddaleniu od szkoły 294 296 

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego 

15 18 

5.7 Środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł na re-
alizację zadań oświatowych 

W 2021 r. Gmina Bychawa otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach przed-

sięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, na realizację krajowych 
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wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym w czterech szkołach podstawowych (dla 2 

grup wiekowych w każdej szkole, dla klas I-III i klas IV-VIII). Na zorganizowanie wycieczek 

gmina otrzymała kwotę 60 391 zł. Pozostałą część 37 643 zł jako wkład własny opłacili ro-

dzice. Całkowita wartość zadania wyniosła 98 034 zł. 

Uczniowie kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce zwiedzili: 

 Zamek Królewski w Chęcinach, 

 Święty Krzyż oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze, 

 Pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową 

w Oblęgorku, 

 Muzeum w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Rezerwat Krzemionki Opatowskie, 

 Ruiny zamku Krzyżtopór, 

 Pomnik przyrody Dąb Bartek w Zagnańsku, 

 a uczniowie kl. I-III: 

 Historyczny zespół miasta Zamość, 

 Muzeum Zamojskie. 

 

Uczniowie kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej zo-

baczyli: 

 Zamek Królewski w Chęcinach, 

 Święty Krzyż oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze, 

 Pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową 

w Oblęgorku, 

 Muzeum w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Rezerwat Krzemionki Opatowskie, 

 Ruiny zamku Krzyżtopór, 

 Pomnik przyrody Dąb Bartek w Zagnańsku, 

 a uczniowie kl. I-III: 

 Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 

 Zamek Królewski w Warszawie. 

Uczniowie kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej byli 

w Kazimierzu Dolnym, odwiedzając po drodze Muzeum Kowalstwa i Wieżę Ariańską w 

Wojciechowie, uczniowie klas I-III mieli okazję zobaczyć: 

 Święty Krzyż oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze, 

 Muzeum w Ostrowcu Świętokrzyskim i Rezerwat Krzemionki Opatowskie, 

 Ruiny zamku Krzyżtopór. 

W listopadzie 2021 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie 

(klasy IV-VIII) byli w Toruniu i zwiedzili: 

 Dom Mikołaja Kopernika, 

 Park Pamięci Narodowej, 

 Stare i Nowe Miasto, 

 Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium”, 

 Dom Legend Toruńskich, 

 Muzeum Toruńskiego Piernika. 
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Na początku grudnia 2021 r. uczniowie z klas I-III Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodle-

głej w Bychawie pojechali do Sandomierza oraz do Nowej Dęby, gdzie zwiedzili Muzeum 

Bombki Choinkowej. 

Gmina Bychawa otrzymała w 2021 roku wsparcie w wysokości 277 500 zł w ramach rządo-

wego programu „Laboratoria Przyszłości”. Środki finansowe zostały przyznane poszczegól-

nym szkołom w zależności od liczby uczniów. Za otrzymane wsparcie finansowe zostało za-

kupione wyposażenie techniczne niezbędne w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manu-

alnych, technicznych, samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matema-

tycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, stosowania technologii informa-

cyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej i dobrej organizacji. 

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Bychawie zakupiła: drukarki 3D z akcesoria-

mi, laptop do drukarki 3D, filamenty, skaner 3D, długopisy 3D, okulary do wirtualnej rze-

czywistości, drony, roboty edukacyjne, aparat fotograficzny, mikrofony, sprzęt nagłaśniający, 

zestawy klocków LEGO, zestawy klocków mini konstrukcyjnych, wyposażenie pracowni 3D, 

robotyki i mikroelektroniki (w tym meble: szafy, stoły), urządzenia i materiały do obróbki 

drewna i metalu (np. wiertarko-wkrętarka, piła kątowa, wyrzynarka, mierniki prądu, imadło 

ślusarskie z kowadłem) – na łączną kwotę 157 500 zł. 

Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej zakupiła: drukarkę 3D z 

akcesoriami, laptop do drukarki 3D, filament, zestawy klocków konstrukcyjnych, zestawy 

klocków LEGO, roboty edukacyjne, mikrokontrolery, lutownicę z akcesoriami, aparat foto-

graficzny z funkcją kamery i akcesoriami, statyw do aparatu i kamery, oświetlenie studyjne, 

mikrofony, okulary do wirtualnej rzeczywistości – na łączną kwotę 60 000 zł. 

Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana w Bychawce zakupiła: drukarkę 3D z akceso-

riami, laptop do drukarki 3D, filamenty, zestawy klocków konstrukcyjnych, zestawy klocków 

LEGO, roboty edukacyjne, mikrokontrolery, lutownicę z akcesoriami, aparat fotograficzny z 

funkcją kamery i akcesoriami, statyw foto-video, mikrofony – na łączną kwotę 30 000 zł. 

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej zakupiła: drukarkę 3D z 

akcesoriami, laptop do drukarki 3D, filamenty, zestawy klocków konstrukcyjnych, zestawy 

klocków LEGO, roboty edukacyjne, mikrokontrolery, lutownicę z akcesoriami, aparat foto-

graficzny z funkcją kamery i akcesoriami, statyw foto-video, mikrofony – na łączną kwotę 

30 000 zł. 

Ponadto z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej pozyskano kwotę 28 980 zł na zor-

ganizowanie zajęć wspomagających we wszystkich szkołach podstawowych. Zajęcia miały na 

celu uzupełnienie braków i utrwalenie wiadomości w związku z nauczaniem zdalnym z wy-

branych przedmiotów obowiązkowo realizowanych w szkołach. 

5.8 Ważne wydarzenia w oświacie w 2020 roku 

W roku 2021 na wniosek Burmistrza Bychawy nagrody Lubelskiego Kuratora Oświaty 

otrzymało dwóch dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bychawa: 

Pani Anna Pietrzak – dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie oraz Pan Miro-
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sław Stoczkowski – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzow-

skiej. 

5.9 Wpływ pandemii na edukację w jednostkach oświato-
wych Gminy Bychawa 

W 2021 r. nauczanie w szkołach podstawowych odbywało się zgodnie z wytycznymi Mini-

sterstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. W tym 

czasie szkoły funkcjonowały w ścisłym rygorze sanitarnym przestrzegając procedur szkol-

nych wdrożonych przez dyrektorów szkół. Część klas w poszczególnych okresach roku pra-

cowała w trybie zdalnym z powodu zachorowań uczniów lub nauczycieli. W czasie trwania 

nauczania zdalnego uczniom i nauczycielom użyczany był sprzęt komputerowy. Zajęcia pro-

wadzone były z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. 

Dyrektorzy szkół uczestniczyli w licznych spotkaniach z udziałem przedstawicieli Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie, w ramach wspomagania pracy szkół, w zakresie 

wspierania uczniów powracających do nauki stacjonarnej. We współpracy z Poradnią Psycho-

logiczno-Pedagogiczną w Bychawie organizowano szkolenia i warsztaty w zakresie wspiera-

nia uczniów po powrocie z nauczania zdalnego do szkoły. Epidemia wyraźnie wpłynęła na 

edukację dzieci i młodzieży. Dyrektorzy wskazują na zmiany jakie zaszły przez okres nauki 

zdalnej w psychice i zachowaniu uczniów. Zaobserwowano spadek motywacji, samodzielno-

ści podczas nauki zdalnej oraz chęci integracji. Coraz więcej dzieci ma problemy natury spo-

łecznej, emocjonalnej. Wychowawcy na co dzień spotykają się z prośbami rodziców o pomoc 

nie tylko dydaktyczną, ale coraz częściej psychologiczną dla swoich dzieci. Wprowadzane 

z dnia na dzień zmiany organizacyjne w szkołach były dużym wyzwaniem dla nauczycieli, 

a przede wszystkim uczniów i ich rodziców. Wszyscy wykazali się jednak dużą umiejętnością 

przestawienia się na inny tryb pracy oraz posługiwania się technologią komputerową. 

W przypadkach potrzeby zawieszenia zajęć podstawa programowa realizowana była zgodnie 

z harmonogramem, a plany pracy modyfikowane były zgodnie z potrzebami. 

5.10 Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie 

W Gminie Bychawa funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna, w jej strukturach znajdują się 

następujące agendy: 

 Oddział dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci, Czytelnia zlokalizowane przy ul. Marsz. 

J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa w budynku stanowiącym współwłasność z 

Bychawskim Centrum Kultury 

 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; lokale użyczone przez 

Ochotnicze Straże Pożarne 

 4 punkty biblioteczne, 3 w mieście, tj. w Przedszkolu Samorządowym, Akademii 

Poziomkowej i na Oddziale ZOL SP ZO oraz 3 punkty biblioteczne na obszarach 

wiejskich, tj. w Świetlicy wiejskiej „Tęczowy Zakątek” w Gałęzowie oraz w oddziałach 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Starej Wsi Drugiej i Bychawce. 
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Na dzień 31 grudnia 2021 r. żaden z budynków użytkowanych przez Miejską Bibliotekę Pu-

bliczną w Bychawie nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Dla 

tej grupy odbiorców wszystkie agendy biblioteki mają w ofercie usługę, uruchomioną z dniem 

1 września 2020 r. „Książka na zawołanie”. Jest to usługa skierowana do osób, które z przy-

czyn zdrowotnych nie mogą dotrzeć do biblioteki samodzielnie (niepełnosprawni, starsi itp.). 

Do korzystania z usługi są uprawnieni mieszkańcy Gminy Bychawa. Żeby skorzystać z oferty 

wystarczy złożyć zamówienie na potrzebne materiały biblioteczne (książki, czasopisma, au-

diobooki) telefonicznie lub mailowo, a bibliotekarze dostarczą książki pod wskazany adres. 

Regulamin usługi jest dostępny w siedzibach poszczególnych agend biblioteki oraz na stronie 

internetowej: http://www.biblioteka.bychawa.pl/ksiazka-na-zawolanie-nowa-usluga/. 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2021 roku liczył: 48 427 woluminów, zaś na koniec 2021 

roku 49 556 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca – 4,32 woluminów. 

Łączna liczba woluminów wynosiła: 51 185 jednostek inwentarzowych (książki, roczniki 

czasopisma, multimedia) na dzień 1 stycznia 2021 roku., oraz 50 723 .jednostek inwentarzo-

wych na dzień 31 grudnia 2020 roku (książki, roczniki, czasopisma, multimedia). 

W 2021 roku wszystkie agendy biblioteki, za wyjątkiem oddziału dla dzieci zapewniały moż-

liwość wypożyczania audiobooków i filmów (CD, DVD), z czego skorzystało: 44 mieszkanek 

i mieszkańców. Zbiory audiowizualne w 2021 roku zostały wzbogacone o 7 pozycji. Zasób 

zbiorów multimedialnych (w tym: audiobooki, filmy, mapy) na koniec 2021 roku liczył: 257 

jednostek inwentarzowych. 

Dzięki współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie bibliote-

ka udostępniała swoim czytelnikom nieodpłatnie kody dostępu do LEGIMI, największej plat-

formy e-booków. 

Przynależność do ogólnokrajowej sieci bibliotek publicznych daje możliwość korzystania 

z wypożyczalni międyzbibliotecznej. Materiały potrzebne użytkownikom bychawskiej biblio-

teki, których ta nie ma w swoich zasobach, są wypożyczane z innych bibliotek. W 2021 r. 

MBP w Bychawie zrealizowała: 65 zamówień. 

W 2021 roku zarejestrowano: 1576 użytkowników. W ciągu roku biblioteki odnotowały: 

14120 odwiedzin. Czytelnikom udostępniono ogółem: 35 465 jednostek zbiorów bibliotecz-

nych. Zbiory biblioteki w 2021 roku wzbogacono o 1978 woluminów, w tym z zakupu: 1407 

woluminów. 

W bibliotece zatrudnionych było 9 osób (6,23 et.), w ciągu roku struktura zatrudnienia nie 

zmieniła się. 

W poszczególnych agendach użytkowano: 30 komputerów, w tym 30 z dostępem do szeroko-

pasmowego internetu. Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie zapewniała katalog on-line 

z możliwością zdalnego składania zamówień, prolongaty wypożyczeń, dodawania recenzji 

książek. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie była organizatorem wielu inicjatyw kulturalnych, 

realizatorem projektów (wykaz ważniejszych wydarzeń w załączniku). 
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W wydarzeniach, mających na celu promocję czytelnictwa udział wzięło około: 7000 osób 

oraz około 1500 osób skorzystało z oferty on-line. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie poniosła w związku z tymi wydarzeniami wydatki 

w kwocie: 74200 zł. 

W 2021 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa Gmina Bychawa wy-

dała 522 000 zł. Ponadto instytucja odnotowała przychody dodatkowe w kwocie: 62690,00 zł, 

w tym dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicz-

nych – 14.000 zł, dofinansowanie z NCK na realizację projektu „Biblioteka zawsze blisko” – 

59 200,00 zł. Pozostałe przychody operacyjne: 47077 zł (jest to wartość darów w postaci 

książek, sprzętu komputerowego pozyskanego z projektów). 

Pracownicy biblioteki brali udział w projektach szkoleniowych i innych: 

 Mała książka wielki człowiek, Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowany 

w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” we współpracy 

z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i 

codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które 

przyszło do biblioteki otrzymało w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na 

dobry czytelniczy start, a w niej wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki dla…”, a także 

Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem 

minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymywał 

naklejkę, a po zebraniu dziesięciu imienny dyplom potwierdzający jego czytelnicze 

zainteresowania. W wyprawce znalazło się też coś dla rodziców – przygotowana dla 

nich broszura informacyjna przypominająca o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich 

dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. 

 Cyfrowe GOK-i, projekt realizowany w cyklu 2-letnim, tj. 2020-2021. W 2021 r. 

odbyły się warsztaty dla młodzieży z bezpieczeństwa w sieci i marketingu wirtualnego 

oraz festyn promujący zadanie. 

 Program Rozwoju Bibliotek, dzięki udziałowi w programie bibliotekarze brali udział 

w licznych szkoleniach, webinariach i konferencjach zdobywając nowe i utrwalając 

dotychczas posiadane kompetencje. Biblioteka została wyposażona w laptop, kamerę i 

tablet. 

 Biblioteka zawsze blisko, projekt realizowany w ramach programu BLISKO: Blisko; 

Lokalność, Inicjatywy; Społeczność; Kooperacja; Oddolność, w cyklu 2-letnim 2021-

2022. Kwota dofinansowania na realizację projektu w 2021 r.: 59 200,00 zł. 

Działalność kulturalna, edukacyjna, promocyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie 

Działania kulturalne, promocyjne, edukacyjne i inne, podejmowane przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Bychawie mają na celu integrację lokalnej społeczności poprzez tworzenie 

przemyślanej oferty kulturalnej, tak aby była ona skierowana do różnych grup odbiorców. 

Użytkownicy z tzw. specjalnych grup mówią wprost „nie chcemy być izolowani, chcemy być 

wśród innych ludzi”, seniorzy dodają „lubimy z młodymi przebywać”. 

Ważniejsze działania edukacyjno-kulturalne: 

 lutego: LIVE (na FB) z Jadwigą Grzesiak, bychawianką, autorką najnowszej 

powieści „I wtedy wychodzi słońce”, której akcja rozgrywa się m.in. w Bychawie! 

Prowadzenie: Monika Kaproń. 
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 3 marca: Gala Czytelnik Roku 2020, wydarzenie on-line, podczas którego wręczono 

tytuły (statuetki) „Czytelnika Roku” oraz wyróżnienia za szczególną aktywność 

czytelniczą. Tytuły przyznawane są w trzech kategoriach: dorośli, młodzież, dzieci. 

 8-15 maja: Tydzień Bibliotek, w programie: Spotkanie z dietetyczką; Kawa z Jadwigą 

Grzesiak, autorką powieści, bychawianką, czytelniczką i przyjaciółką bychawskiej 

biblioteki; Spacerkiem po Bychawie z przewodnikiem Markiem Kuną, spacer 

zakończony tworzeniem mapy; Imieniny u pisarki czyli kameralne spotkanie z lubelską 

pisarką Moniką A. Oleksa; Przygoda z nauką, proste doświadczenia dla najmłodszych 

oraz online: Otulacz na książkę, warsztaty z cyklu zero waste; Zabawy małych i dużych. 

Dawniej i dziś – Spotkania międzypokoleniowe; Na ludową nutę – kapela CYJA, 

między książkami o fascynacji muzyką ludową; W zaczarowanym ogrodzie Ewy i 

Krzysztofa czyli o tym jak pasja, w tym wypadku aranżacja, pielęgnacja i rozwijanie 

ogrodu, ubogaca codzienność. 

 lipiec-sierpień: Podaruj starym meblom drugą młodość, warsztaty, wakacyjne 

odnawianie starego kredensu babci. Filia biblioteczna w Bychawce. 

 lipiec-sierpień: Eco-robot, konkurs na projekt i realizację „eko-robota” z 

wykorzystaniem materiałów już niepotrzebnych, tak aby zamiast wyrzucać dać im 

drugie życie. Główną nagrodą w konkursie była hulajnoga, ufundowana przez sponsora. 

Konkurs zakończony wystawą prac i wydarzeniem, podczas którego zostały wręczone 

nagrody. 

 Sierpień: Co drzemie w Lemie – wakacje w starowiejskiej bibliotece. W programie: 

Stara Wieś widziana z kosmosu, warsztaty plastyczne inspirowane twórczością 

Stanisława Lema; „Eco-roboty”, warsztaty z cyklu zero waste; Dlaczego kropla jest 

kulista, eksperymenty naukowe; Czym żywi się mózg? – warsztaty kulinarne; Randka z 

Lemem, warsztaty literackie; Otulacz dla Pilota Pirxa, warsztaty krawieckie; Zostań 

robotem, zagrajmy w „Aktywne strzałki”; Zakończenie wakacji (seans filmowy, 

niespodzianki). A także: gry, zabawy, piłkarzyki, tenis stołowy i mnóstwo książek do 

wypożyczenia. 

 30.08-4.09: Sierżant Józef Franczak ps. „Laluś” (1918-1963) – wystawa 

przygotowana i udostępniona przez redakcję kwartalnika „Wyklęci”. 

 3.09.: Wakacyjne danie dla Mola, kolejna edycja wydarzenia literacko-kulinarnego 

z cyklu „dla Mola”. 

 12.09: Biblioteczka pod kukułką, uroczyste otwarcie biblioteczki plenerowej w parku 

miejskim w Bychawie. Biblioteczka to pomysł naszej Czytelniczki, zgłoszony i 

sfinansowany z Budżetu Obywatelskiego, zaś realizacją wydarzenia zajęła się 

Biblioteka. Gościem wydarzenia była aktorka i pisarka Laura Łącz, gościnnie również 

wystąpił chór męski „Podkowiaki”, działający przy BCK. 

 wrzesień-październik: LEM – wystawa na dużych planszach udostępniona przez NCK 

w ramach roku Stanisława Lema. 

 23.09.2021 r. Nad rzeką wspomnień. Promocja najnowszej powieści Moniki A. Oleksa. 

 9.10. Noc Bibliotek: Czytanie wzmacnia! W programie: „Świat na wyciągnięcie ręki” 

– spotkanie z Leszkiem Szczasnym, podróżnikiem, globtroterem; „Bo we mnie jest 

moc!” – spotkanie z Jadwigą Grzesiak, autorką powieści, bychawianką; zabawy w teatr; 

warsztaty z mnemotechnik; „Owocowy zwierz, czy go zjesz?”– warsztaty kulinarne z 

tworzenia owocowych zwierzaków pod kierunkiem M. Mech-Barnaś; Malowanie toreb 

pod kierunkiem Moniki Madejek, pisarki i artystki; warsztaty florystyczne z Sylwią 

Słowińską; koncert zespołu Sołectw Song oraz dawne gry i zabawy. 

 listopad: Wydarzenia związane z realizacją projektu „Biblioteka zawsze blisko”, m.in. 

cykl warsztatów rękodzielniczno-integracyjnych, podczas których uczestnicy 

projektowali i wykonywali oryginalne półki na książki nazwane Biblioteczkami 

Ambasadora; cykl 4 spotkań inaugurujących partnerstwa z podmiotami publicznymi w 

zakresie promocji czytelnictwa, połączone ze spotkaniami z pisarzami: Wiesławem 
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Drabikiem, Joanną Marią Chmielewską, Grażyną Lutosławską oraz Katarzyną Kielecką 

i Anna Stryjewską. Wydarzenia odbywały się w siedzibach partnerów, tj. w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie, salonie fryzjerskim MARTA w Bychawce, 

kawiarni artystycznej „Złota Lira” w Bychawie i świetlicy wiejskiej „Tęczowy 

Zakątek” w Gałęzowie; warsztaty z mnemotechnik dla dorosłych i seniorów. 

 „Pomoc za 5”, charytatywny kiermasz książek. Uczestnicy mogli w zamian za 

symboliczne 5 zł wrzucone do skarbonki wybrać sobie książkę. Dochód przeznaczono 

na rehabilitację małej Ninki. Książki na kiermasz pochodziły z darów czytelników, 

wydawców itp. Akcja realizowana w okresie sierpień-listopad 2021. 

Ponadto: 

 wycieczki i lekcje biblioteczne dla grup zorganizowanych z przedszkoli i szkół 

podstawowych; 

 Bychawska Szkoła Pisania, cykliczne warsztaty pisarskie, w których uczestniczy 

międzypokoleniowa grupa 18 osób. Grupa pracuje pod kierunkiem lubelskiej pisarki 

Moniki A. Oleksa i ma na swoim koncie już 2 publikacje zbiorowe; 

 Warsztaty z cyklu zero waste, podczas których bibliotekarka Ewa Nieściór 

przekonywała, że warto dać drugie życie rzeczom zbędnym, niepotrzebnym, np. 

skrawkom materiałów, papierowi itp. 

5.11 Bychawskie Centrum Kultury 

Bychawskie Centrum Kultury na działalność statutową otrzymuje dotację podmiotową 

z Gminy Bychawa oraz osiąga przychody własne (ze sprzedaży usług, wynajmu sali, ze 

sprzedaży towarów w kawiarni, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne), 

które również przeznacza na działalność statutową. 

W dniu 7 kwietnia 2021 r. Bychawskie Centrum Kultury otrzymało dotację celową na utrzy-

manie obiektu stadionu miejskiego w Bychawie w wysokości 17 000,00 zł na: materiały, 

energię elektryczną, wodę, zapłatę podatków lokalnych, wynagrodzenie pracownika wykonu-

jącego prace sprzątania i obsługi stadionu – do wykorzystania i rozliczenia do 31.12.2021 r. a 

także we wrześniu 2021 r. otrzymało dotację celową w wysokości 8 928,51 zł na wykonanie 

monitoringu wizyjnego na obiekcie Stadionu z uwagi na akty wandalizmu i niszczenie mie-

nia. 

W 2021 r. Bychawskie Centrum Kultury w ramach tarczy antykryzysowej skorzystało ze 

zwolnienia z opłacania składek ZUS. Kwota zwolnienia łącznie w 2021 r. wyniosła 122 

590,91 zł, co zaksięgowano jako pozostałe przychody operacyjne. 

W styczniu 2021 r. Bychawskie Centrum Kultury otrzymało nieodpłatnie na podstawie proto-

kołu przekazania z Gminy Bychawa laptopy w ilości 3 sztuki oraz router na łączną kwotę 14 

275,57 zł, które posiadało w używaniu, co zaksięgowano jako pozostałe przychody operacyj-

ne. 

Bychawskie Centrum Kultury w okresie od stycznia do maja 2021 roku organizowało w for-

mie transmisji on-line warsztaty kulinarne pn. „Kuchnia bychawska”, do udziału w których 

zapraszano koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Bychawa. W trakcie tych warsztatów gospo-

dynie prezentowały oraz gotowały „na żywo” wybrane przez siebie regionalne potrawy kuli-

narne. Warsztaty cieszyły się dużą popularnością, można było je oglądać na Facebooku By-

chawskiego Centrum Kultury oraz na YouTube. Kolejnym cyklicznym programem jaki reali-
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zowało Bychawskie Centrum Kultury on-line, były pogadanki pod nazwą „Bychawa we 

wspomnieniach”, na które zapraszano gości pamiętających Bychawę sprzed kilkudziesięciu 

lat. Bychawskie Centrum Kultury pomyślało również o dzieciach i młodzieży organizując dla 

nich warsztaty rękodzielnicze, również prowadzone w wersji on-line- jako transmisja na Fa-

cebooku i YouTube. W dniu 13 marca 2021 r. z okazji „Dnia kobiet” Bychawskie Centrum 

Kultury zorganizowało koncert dla wszystkich pań, również on-line, podczas którego wystą-

pił Męski Zespół wokalny „Podkowiaki” działający przy Bychawskim Centrum Kultury oraz 

Łukasz Jemioła z zespołem. Wszystkie wymienione wyżej wydarzenia można oglądać nadal 

na Facebooku Bychawskiego Centrum Kultury oraz na YouTube. 

W okresie Świąt Wielkanocnych Bychawskie Centrum Kultury ogłosiło konkurs dla dzieci na 

stroik Wielkanocny pn. „Wielkanocne tradycje”. W konkursie udział wzięło około 20 dzieci, 

a do wygrania były atrakcyjne nagrody, między innymi tablet, smartwatche i zegarki sporto-

we. 

Ponadto w okresie Świąt Wielkanocnych Bychawskie Centrum Kultury zorganizowało warsz-

taty kulinarne pod nazwą „Wielkanocne Kulinaria”, których gościem był znany lubelski ku-

charz Kamil Kotarski. 

W maju 2021 roku wznowiła działalność Kawiarnia Złota Lira po okresie zamknięcia 

z powodu pandemii koronawirusa. Okres zamknięcia wykorzystano na odnowienie tarasu 

przy kawiarni od strony ul. M. J. Piłsudskiego. 

W dniu 25 czerwca 2021 roku Bychawskie Centrum Kultury organizowało przy współudziale 

Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie imprezę dla dzieci pn. Dziecięca Bychawa z 

okazji zakończenia roku szkolnego i rozpoczęcia wakacji. Zapewniono atrakcje dla dzieci 

(darmowe): dmuchane zamki, zabawy i animacje na powietrzu oraz watę cukrową, lody, pop-

corn (koszty pokryło Bychawskie Centrum Kultury). 

W miesiącu lipcu odbyły się dla dzieci „Wakacje z BCK” pod hasłem „Poznaj lubelskie”. 

Były to wakacje dla dwóch grup dzieci po 40 osób, w wieku szkolnym, trwające po 5 dni. 

Zostały zaplanowane wycieczki wyjazdowe między innymi do Lublina – zwiedzanie zamku i 

starówki, na Roztocze, do Poleskiego Parku Narodowego oraz do lasów Janowskich, a także 

jedna wycieczka rowerowa w okolice Bychawy. 

W sierpniu 2021 roku odbyły się Dożynki Gminne na Stadionie Miejskim w Bychawie. Koszt 

organizacji dożynek wyniósł około 38 000,00 zł (w tym między innymi: wynajem hali namio-

towej – 13 000,00, koncerty – 4900,00, wyżywienie – 8 001,68, wynajem nagłośnienia, sceny, 

podłogi – 8 889,01). 

Bychawskie Centrum Kultury w 2021 roku wymieniło także ogrodzenie wokół placu zabaw 

za budynkiem BCK, a także rozbudowało monitoring wokół budynku BCK i wewnątrz o ko-

lejne 4 kamery. 

W 2021 roku odbyła się cykliczna impreza pn. „Śladami Singera”. 

Bychawskie Centrum Kultury w 2021 roku pozyskało środki finansowe z Krajowego Fundu-

szu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie Filia w By-
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chawie, w wysokości 4830,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne szkolenie pracownika 

BCK w zakresie realizacji nagłośnienia pn. „Akustyk – poziom master”. 

W BCK według stanu na 31.12.2021 r. zatrudnionych było 12 pracowników co stanowi łącz-

nie 8,70 etatu, z tego: 

 11 osób na podstawie umowy na czas nieokreślony (7,70 etatu), 

 1 osoba na podstawie umowy na czas określony (1,00 etaty), 

 a także osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnych tj. instruktor do prowadzenia 

zajęć rękodzielniczo-plastycznych, do zajęć nauki gry na gitarze, zajęć sportowych 

Teakwondo oraz do zajęć aerobiku. 

W ramach organizowania i prowadzenia działalności BCK prowadzi: 

 Zajęcia stałe, 

 Organizuje i współorganizuje imprezy, 

 Zarządza użyczonym Stadionem Miejskim, 

 Kawiarnię Artystyczną „ZŁOTA LIRA”. 

Bychawskie Centrum Kultury współpracuje z instytucjami gminnymi oraz organizacjami po-

zarządowymi 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. 

Współpracujemy: 

 z instytucjami gminnymi – szkoły, przedszkola, 

 ze szkołami ponadpodstawowymi – Zespół Szkół Zawodowych w Bychawie, Zespół 

Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego, 

 z Miejską Biblioteką Publiczną, 

 ze Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych, 

 ze Stowarzyszeniem Razem dla Kultury, 

 z Bychawskim Towarzystwem Regionalnym 

 ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Bychawie i Stowarzyszeniem Podkowa, 

 ze Stowarzyszeniem Kreatywna Bychawa, 

 z Akademią Młodzieżową w Bychawie, 

 z Bychawskim Stowarzyszeniem Współpracy Międzynarodowej, 

 z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, 

 oraz z innymi instytucjami, które zwrócą się do Bychawskiego Centrum Kultury 

z prośbą o pomoc przy organizacji różnego rodzaju wydarzeń i imprez. 

Zajęcia stałe w BCK w 2021 r. 

 Zajęcia wokalne dla dzieci – uczęszcza około 15 osób, 

 Zajęcia z emisji głosu dla dzieci i młodzieży – 15 osób, 

 Klub Seniora – około 40 osób, 

 Chór BCK – około 20 osób, 

 Aerobik – 25 osób, 

 Zajęcia rękodzielniczo-plastyczne – około 10-15 osób, 

 Zajęcia taneczne dla dzieci – 4grupy – około 80 osób, 

 Zajęcia fitness dla kobiet, 

 Tenis stołowy, 
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 Męski Zespół Wokalny – około 10 osób. 

W zajęciach stałych organizowanych dla dzieci korzysta około 300 osób, natomiast dla doro-

słych około 120 osób. 

5.12 Centra Kultury Wiejskiej 

W Gminie Bychawa funkcjonuje 8 Centrów Kultury Wiejskiej w następujących miejscowo-

ściach: Bychawka Pierwsza, Bychawka Druga, Gałęzów, Olszowiec, Wola Duża, Kosarzew 

Dolny-Kolonia, Zaraszów-Kolonia oraz Stara Wieś Druga. Wszystkie Centra Kultury Wiej-

skiej zostały gruntownie zmodernizowane, głównie z Programów PROW. 

Centra Kultury Wiejskiej w Gminie Bychawa to ośrodki przeznaczone do spędzania czasu 

wolnego, rekreacji, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnych społeczności czy organi-

zacji. Centra to, to także miejsca spotkań, działań na rzecz rozwoju kultury i edukacji. Cieszą 

się one coraz większym zainteresowaniem i wydaje się, że wraz z rozwojem samorządności 

lokalnej, umacnia się ich rola i pozycja w społeczności lokalnej. Ośrodki te są także miejscem 

organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych (festynów rodzinnych, jubileuszy OSP), 

konkursów, szkoleń, zebrań mieszkańców oraz prowadzenia wspólnych działań dzieci, mło-

dzieży, dorosłych i osób starszych. Działalność w tych miejscach prowadzą również Koła 

Gospodyń Wiejskich. 
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6 Partycypacja społeczna 

6.1 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 śro-

dowisko 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 przed-

stawiać 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 ka-

dencji. 

W październiku 2020 r. 1 członek – przedstawiciel Rady Miejskiej złożył rezygnację z peł-

nienia funkcji członka Rady Seniorów. 

Pierwsze 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: 
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 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, 

 przed świętami Bożego Narodzenia od 2017 r. cyklicznie są organizowane spotkania 

„Wigilia dla samotnych”, 

 bychawscy seniorzy uczestniczyli w wielu projektach do 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 2019 r. 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 

Rady Seniorów oraz został wypracowany wraz ze środowiskiem senioralnym Lokalny 

Program Wsparcia Seniorów, 

 w 2020 r. odbyło się 5 posiedzeń Gminnej Rady Seniorów w Bychawie, tematem 

większości spotkań było ustalenie zapisów Lokalnego Programu Wsparcia Seniorów, 

który został uchwalony uchwałą Nr XXII/168/2020 Rady Miejskiej Bychawie z dnia 30 

września 2020 r. Program dotyczy przedstawienia sytuacji Seniorów w Gminie 

Bychawa, zakreśla cele i wynikające z nich działania na rzecz wsparcia seniorów, 

 we wrześniu 2020 r. odbyła się wizyta studyjna na naszym terenie z Radą Seniorów z 

Gminy Babice Stare, 

 w 2021 roku odbyły się dwa posiedzenia Rady Seniorów w Bychawie 28.06.2021 r. 

oraz 8.11.2021 r., 

 dnia 29.11.2021 r. odbyło się spotkanie Rady Seniorów z dzielnicowym Gminy 

Bychawa pod hasłem: Seniorze, bądź bezpieczny! Tematem spotkania było szeroko 

pojęte bezpieczeństwo w „sieci”, 

 w ramach współpracy Rady Seniora oraz OPS w Bychawie powstały w 2021 roku 

dwie inicjatywy skierowane do mieszkańców gminy były to: Bychawska Złota 

Rączka oraz Szafa ubrań w OPS w Bychawie. Obie inicjatywy miały na celu 

włączenie mieszkańców Bychawy, w działania na rzecz osób potrzebujących, a 

także integrację społeczności lokalnej, 

 w 2021 roku ze względu na trwające obostrzenia nie odbyły się uroczyste obchody Dnia 

Babci i Dziadka oraz tradycyjna Wigilia, 

 Rada Seniorów w 2021 roku kontynuowała także podjęte wcześniej starania o 

wprowadzenie na terenie Gminy Bychawa Karty Seniora. 

6.2 Działania z zakresu pożytku i wolontariatu 

Współpraca Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 opierała się 

głównie na realizacji zapisów Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami poza-

rządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2021. Zadania publiczne zlecano organizacjom w ramach otwartych konkursów ofert oraz 

z pominięciem procedury konkursowej w trybie małych dotacji w związku z zaistnieniem 

przesłanek określonych w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-

cie. 
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W ramach otwartych konkursów ofert skierowanych do organizacji pozarządowych zlecono 

wsparcie wykonania następujących zadań publicznych: 

 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury: 

a) zadanie 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 160 000 zł; 

b) zadanie pod tytułem „Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów 

sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku w zakresie pływania”; 

wpłynęła 1 oferta złożona przez Uczniowski Klub Pływacki Bychawa; kwota 

dofinansowania – 25 000 zł; 

 zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod 

tytułem „Zorganizowanie obozów profilaktycznych na których będą prowadzone 

zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży”; wpłynęła 1 oferta złożona przez Bychawski 

Ludowy Klub Sportowy „Granit”; kwota dofinansowania 13 500 zł, zadanie zostało 

wykonane. 

W ramach trybu małych dotacji wsparto wykonanie następujących zadań: 

 zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

a) zadanie pod tytułem „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, pobudzanie 

aktywności społecznej mieszkańców Gminy Bychawa w zakresie aktywności kultu-

ralnej, edukacji oraz integracji” zorganizowane przez Oddział Rejonowego Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie; kwota dofinansowania 

3 000 zł, 

b)zadanie pod tytułem „Wydanie albumu Bychawa dawna – przeszłość miasta za-

mknięta w fotografii” zorganizowane przez Bychawskie Towarzystwo Regionalne; 

kwota dofinansowania 10 000 zł, 

c) zadanie pod tytułem „XXIV Spotkania Regionalne pod hasłem 35 lat minęło…- Ju-

bileusz Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego” zorganizowane przez Bychawskie 

Towarzystwo Regionalne; kwota dofinansowania 2 000 zł, 

d) zadanie pod tytułem „Śladami tradycji kulinarnych – wydanie publikacji promują-

cej niematerialne dziedzictwo kulturowe pt. „Cztery pory roku Bychawskich tradycji 

kulinarnych” zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Aktywne; kwota dofi-

nansowania 5 000 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 – organi-

zacja Turnieju Rycerskiego i Festynu militarnego w 101 lecie Bitwy Warszawskiej” 

zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic; 

kwota dofinansowania 1 500 zł. 

6.3 Honorowe patronaty Burmistrza 

W 2021 roku wpłynęło 17 wniosków o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza By-

chawy. Wydarzenia miały charakter kulturalny, oświatowy, sportowy, społeczny, historyczny 

i promocyjny. Promowały i kreowały one pozytywny wizerunek Gminy Bychawa. 
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Wnioskodawcy Patronatu Honorowego Burmistrza Bychawy to w głównej mierze organizacje 

pozarządowe oraz jednostki organizacyjne podległe Gminie Bychawa. 

Wsparcie przyznawane w ramach Patronatu Honorowego Burmistrza Bychawy obejmowało 

w szczególności: wykonanie dyplomów, podziękowań, listów gratulacyjnych itp.; zapewnie-

nie pucharów, statuetek; przyznanie nagród rzeczowych dla laureatów; udostępnienie infor-

macji o wydarzeniu na kanałach komunikacyjnych Gminy Bychawa; pomoc w kwestiach or-

ganizacyjnych oraz udostępnienie terenów będących w zasobach Gminy Bychawa. 

Przedsięwzięcia objęte Patronatem Honorowym Burmistrza Bychawy miały zasięg: lokalny – 

5 przedsięwzięć (tj. 29,5%), regionalny – 8 przedsięwzięć (tj. 47%), ogólnopolski – 3 przed-

sięwzięcie (tj. 17,5%) oraz międzynarodowy – 1 przedsięwzięcie (tj. 6%). 

6.4 Wydarzenia kulturalne 

Marzec 

 3 marca – Gala Czytelnik Roku 2020 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bychawie 

 13 marca – Koncert z okazji Dnia Kobiet, transmisja on-line z Bychawskiego Centrum 

Kultury 

Czerwiec 

 11-12 czerwca – 17 Mistrzostwa Polski Lekarzy w Kolarstwie Szosowym 

 25 czerwca – Dziecięca Bychawa 

Lipiec 

 1 lipca – Obchody Jubileuszu 25-lecia działalności Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Bychawie 

 18 lipca – Sołtysi promowali Gminę Bychawa na VIII Pikniku Sołtysów w Bełżycach 

 19-20 lipca – X edycja Festiwalu Singera w Bychawie 

 25 lipca – Festyn Zaraszowski „Zaraszowskie drogi” w Alei Kasztanowej w Zaraszowie 

 31 lipca – Jubileusz „Złotych Godów” – 50-lecie Pożycia Małżeńskiego w Bychawskim 

Centrum Kultury 

Sierpień 

 9 sierpnia – Przez Bychawę przejechali najlepsi kolarze z całego świata biorący udział 

w 78. Tour de Pologne 

 15 sierpnia – Dożynki Gminne na Stadionie Miejskim w Bychawie 

 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego w Bychawie 

 15 sierpnia – IX edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym, tj. IV 

edycja na terenie gminy Bychawa 

 21-22 sierpnia – Międzynarodowe Indywidualne Rzutowe Mistrzostwa Polski 

„Bychawa 2021” 

Wrzesień 

 pierwsza połowa września – X edycja Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza 

Bychawy 

 3 września – Wakacyjne Danie dla Mola. Wydarzenie literacko-kulinarne 

 10 września – Oficjalne otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Starej Wsi Pierwszej 

w gminie Bychawa 

 12 września – Uroczyste otwarcie Plenerowej Biblioteczki „Pod Kukułką” w parku 

miejskim przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bychawie 

 19 września – Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Bychawy 
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Październik 

 24 października – II Rajd Pamięci sierż. Juliana Bartoszka zorganizowany przez 

Stowarzyszenie Strażnicy Pamięci Ziemi Bychawskiej 

Listopad 

 11 listopada – Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości 

 11 listopada – Turniej piłki siatkowej z okazji Święta Niepodległości w Zespole Szkół 

im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie 

BYLIŚMY DUMNI 

 Anna Filewicz z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy 

w Starej Wsi Drugiej laureatką Grand Prix w XXVIII edycji konkursu plastycznego na 

projekt świątecznej kartki pocztowej Gminy Bychawa Wielkanoc 2021. 

 Nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności 

sportowej otrzymali: Miłosz Widerlik, Łucja Frączek, Szymon Lipiński, Mateusz Góźdź 

oraz Igor Szafran. 

 Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 

i ochrony kultury, decyzją Zarządu Powiatu w Lublinie, otrzymali: Kapela Cyja, 

Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Zespół Śpiewaczy „Słowianki” oraz 

Piotr Gęba – dyrektor Bychawskiego Centrum Kultury. 

 Projekt Gminy Bychawa „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce 

o środowisko naturalne na terenie Gminy Bychawa” został jednym z trzech laureatów 

tegorocznej edycji konkursu „Samorząd oddychający pełnymi płucami”. 

 Stypendia Burmistrza Bychawy za wybitne osiągnięcia szkolne w roku 2020/2021 

otrzymali: Maria Mituła, Stanisław Mituła, Wiktoria Wolska i Daria Sak. 

 Bychawianin Waldemar Kot przepłynął z Polski do Francji na własnoręcznie 

zbudowanej łodzi „TyByś”. 

 Tytuł Osobowość Roku 2020 w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna 

w powiecie lubelskim otrzymał Burmistrz Bychawy Janusz Urban. 

 Dawid Juchna – druh z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Gałęzowskiej zajął 

pierwsze miejsce w powiecie lubelskim i Lublinie w kategorii Strażak Ochotnik Roku w 

plebiscycie Strażacy Roku. 

 Nagroda Gminy Bychawa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury dla Ewy Rębeckiej i Kapeli „Cyja” w składzie: 

Marek Trzciński, Mariusz Wąsik, Jarosław Oszust i Krzysztof Mendykowski. 

 Kamila Krawczyk – z kl. VIII d Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w 

Bychawie laureatką Grand Prix w XXIX edycji konkursu plastycznego na projekt 

świątecznej kartki pocztowej Gminy Bychawa Boże Narodzenie 2021. 

6.5 Działania realizowane przez Gminnego Koordynatora 
Sportu 

Koordynacją działań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji na terenie Gminy Bychawa zajmu-

je się p. Andrzej Miszczak, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej 

im. Polski Niepodległej 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 By-

chawa. 
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6.6 Współpraca zagraniczna 

Gmina Bychawa na mocy podpisanych umów partnerskich prowadzi współpracę z miastami 

La Chapelle-sur-Erdre (Francja) oraz Korcem (Ukraina). 

Głównym wydarzeniem tego roku był zakończony sukcesem rejs naszego mieszkańca Wal-

demara Kota do partnerskiego miasta La Chapelle-sur-Erdre we Francji we własnoręcznie 

wybudowanej łodzi. Wydarzenie promowało 25 lat współpracy partnerskich miast i trwało od 

12 lipca do 27 sierpnia 2021 roku. Gmina Bychawa była promowana przez sfinansowanie 

zakupu banera umieszczonego na łodzi z nadrukowanym herbem Bychawy oraz opatrzonego 

napisem Gmina Bychawa, La Chapelle-sur-Erdre „Żeglujemy po falach 25 lat współpracy” 

oraz zakupu drobnych podarunków dla strony francuskiej. 

Należy wspomnieć, że w związku z trwającym stanem epidemicznym współpraca 

z pozostałymi naszymi partnerami polegająca na wymianie grup osób lub oficjalnych spotka-

niach została w tym roku zamrożona. 

Z tego powodu współpraca międzynarodowa pomiędzy mieszkańcami i samorządem skupiła 

się głównie na komunikacji on-line czyli wideo-konferencjach. Jedną z takich przeprowadził 

Burmistrz Bychawy z przedstawicielami miasta oraz stowarzyszenia w La Chapelle-sur-Erdre 

13 października 2021 roku. Poruszono w niej między innymi takie zagadnienia jak przygoto-

wania powrotu jachtu „TyByś” do Bychawy, pomysły na kontynuację współpracy szkół pod-

stawowych oraz możliwości współzawodnictwa sportowców pomiędzy naszymi miastami. 

W związku z tym na prośbę strony francuskiej, kolejne spotkania w podobnej konwencji zo-

stały zaplanowane na rok 2022. 


