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Wstęp

Szanowni Państwo,
zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
przedstawiam Państwu Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2018.
Na podstawie znowelizowanych przepisów zobligowany zostałem do corocznego, w terminie
do 31 maja, przedstawiania Radzie Miejskiej Wodzisławia Śląskiego raportu o stanie gminy,
będącego podsumowaniem mojej działalności w roku poprzednim. W niniejszym raporcie
znajdują się najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania miasta Wodzisławia
Śląskiego w 2018 roku, w szczególności zaś dane związane z realizacją polityk, programów
i strategii oraz uchwał rady.
W przedkładanym Państwu dokumencie zgromadzonych zostało wiele informacji
z różnorodnych dziedzin życia i funkcjonowania naszego miasta. Przedstawiane dane dotyczą
12 miesięcy 2018 roku. Dokument ten i zawarte w nim informacje obiektywnie przedstawiają
stan naszego miasta, kierunki rozwoju, jakie wspólnie obraliśmy, postępy, jakie czynimy oraz
problemy, z jakimi się zmagamy. Raport jest swoistym, jak najpełniejszym podsumowaniem
mojej działalności oraz zestawieniem najistotniejszych informacji, jakie prezentujemy
Państwu w ciągu całego roku.
Rok 2018, jak każdy rok w samorządzie, był wypełniony wyzwaniami, a także
różnorodnymi i licznymi zadaniami, jakie przed sobą postawiliśmy. Dla mnie, prezydenta
miasta, był to rok wyjątkowy. Wodzisławianie już po raz czwarty obdarzyli mnie ogromnym
zaufaniem, dając jednocześnie wyraz akceptacji dla mojej pracy na rzecz miasta, prowadzonej
działalności samorządowej oraz zmian, jakich wspólnie w naszym mieście dokonujemy.
Tak duże poparcie mieszkańców miasta silnie motywuje mnie do codziennej pracy
na stanowisku prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego w mojej czwartej kadencji.
W minionym roku naszą uwagę skupialiśmy na różnych aspektach rozwoju miasta.
Jestem głęboko przekonany, iż harmonijny rozwój musi przebiegać wielotorowo. Dlatego też
działania samorządu koncentrujemy wokół kilku priorytetów. Wśród nich możemy wymienić
poprawę jakości i komfortu życia w mieście, naszego zdrowia i bezpieczeństwa, rozwój
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gospodarczy, zmieniające oblicze naszego miasta zadania inwestycyjne, nieustanny rozwój
opieki i edukacji najmłodszych, ale też podnoszenie jakości rekreacji, kultury i rozrywki
w mieście. Dla mnie ważne jest także budowanie społeczeństwa obywatelskiego, solidarnego,
świadomego możliwości i siły zgodnej wspólnoty. Ten raport, ale też nasze otoczenie, wielość
pozytywnych zmian, naszych sukcesów, wspólnych radości pokazują nam, że jesteśmy
na dobrej drodze. Tworzymy miasto, z którego coraz częściej jesteśmy dumni. Oby ten rok
i następne były dla nas wszystkich jeszcze lepsze.
Serdecznie dziękując wszystkim Państwu za wspólne tworzenie naszej wspólnoty,
dbałość o rozwój miasta, zapraszam do zapoznania się z pierwszym Raportem o stanie
Wodzisławia Śląskiego. Zapraszam także do jego analizy oraz dyskusji o tym, co dla nas
w naszym mieście najważniejsze.

Mieczysław Kieca
Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego
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I.

Informacje ogólne

Wodzisław Śląski jest jednym z miast województwa śląskiego, leżącym na jego
południu, w pobliży granicy z Czechami. Jako stolica powiatu wodzisławskiego jest jego
centrum administracyjnym. Obszar Wodzisławia rozciąga się od 49°58′01 do 50°02′14″N
i 18°21′16 do 18°31′16″E i liczy 49,51 km². Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 976,5 osób,
w powiecie 550 osób, a w województwie 370 osób na jeden km².
Miasto jest ważną jednostką samorządu terytorialnego w powiecie. To tu znajdziemy
większość urzędów, instytucji, placówek oświatowych, ważnych punktów opieki zdrowotnej,
siedziby służb mundurowych, miejsca handlu, rekreacji, rozrywki i kultury. Nagromadzenie
istotnych miejsc oraz centralne położenie na mapie powiatu stanowi o potencjale
rozwojowym miasta.
Wodzisław Śląski współtworzy dziewięć dzielnic, posiadających swoją tożsamość
i historię. Listę dzielnic miasta określa uchwała nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego z 28 czerwca 1996. Są nimi: Jedłownik Osiedle, Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka,
Kokoszyce, Nowe Miasto, Osiedla XXX-lecia – Piastów – Dąbrówki, Radlin II, Stare Miasto,
Wilchwy, Zawada. Miasto sąsiaduje z gminami: Godowem, Gorzycami, Lubomią,
Marklowicami, Mszaną oraz gminami-miastami: Pszowem i Radlinem.

Demografia
Łącznie na koniec 2018 roku w Wodzisławiu Śląskim zameldowane było 46 250 osób
(w tym osoby zameldowane na pobyt stały – 45 313 i czasowy - 937). Spośród osób
zameldowanych na pobyt stały 23 784 stanowią kobiety, co daje 52,49% ogólnej liczby
mieszkańców. Liczba mężczyzn na pobyt stały wynosi 21 529 mężczyzn, co stanowi 47,51%
ogólnej liczby mieszkańców. Liczba ludności gminy stanowi 28,72 % ludności powiatu oraz
około 1% ludności województwa.
Liczba ludności w mieście w ciągu ostatnich lata niemal każdego roku maleje. Taka
tendencja jest charakterystyczna dla większości ośrodków miejskich w kraju. Spadek liczby
ludności jest konsekwencją ujemnego salda migracji oraz malejącego przyrostu naturalnego.
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż w przeciągu pięciu ostatnich lat liczba
ludności w mieście spadła o około 1,5 procenta.

Urząd miasta, jednostki organizacyjne miasta, spółki miejskie
Organem wykonawczym w Wodzisławiu Śląskim jest prezydent miasta. Wykonuje on
powierzone zadania przy pomocy urzędu gminy. Sprawne funkcjonowanie Urzędu Miasta oraz
jednostek organizacyjnych miasta jest podstawą realizacji większości zadań w mieście.
Centrum administracyjnym jednostki samorządu terytorialnego jest Urząd Miasta
zlokalizowany przy ulicy Bogumińskiej 4, 4A oraz 4B. Zadania wodzisławskiego samorządu
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realizowało w 2018 roku średnio 245 pracowników. Wybrane dane statystyczne, które mogą
w części zobrazować wykonaną przez pracowników urzędu pracę :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

liczba zarejestrowanej korespondencji wpływającej – 79 650
liczba korespondencji wychodzącej (bez fax i mail) – 36 470
liczba korespondencji doręczanej przez gońców na terenie miasta – 10 491
liczba wydanych decyzji administracyjnych – około 22 200
liczba przygotowanych projektów uchwał – 108
liczba złożonych wniosków CEIDG – 1801
liczba wydanych dowodów osobistych – 4856
liczba wniosków o udzielenie informacji publicznej – 147

Miasto Wodzisław Śląski posiada 10 jednostek organizacyjnych: Wodzisławskie Centrum
Kultury, Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Centrum”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii
Dzieci i Młodzieży, Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”, Muzeum, Żłobek
Miejski nr 1, Służby Komunalne Miasta oraz Zarząd Dróg Miejskich. Jednostki te realizują dla
miasta i jego mieszkańców duży szereg zadań własnych gminy. W jednostkach organizacyjnych
miasta w roku 2018 pracowało średnio 391 pracowników.
Miasto jest także organem prowadzącym dla 16 przedszkoli publicznych, 13 szkół
podstawowych, czterech gimnazjów oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1. Przeliczeniowa
liczba etatów nauczycieli na dzień 31.12.2018 roku wyniosła 551,5, w tym: 71,06
w przedszkolach, 196,84 w szkołach oraz 291,94 w zespołach szkolno-przedszkolnych.
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi wyniosła – 237,5.
Dla wsparcia realizacji działań publicznych miasta w Wodzisławiu Śląskim funkcjonuje
również jedna spółka z większościowym udziałem miasta …Domaro sp. z o.o. Głównym
przedmiotem działalności spółki jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi. …Domaro zarządza m.in. nieruchomościami należącymi do majątku spółki,
wspólnot mieszkaniowych oraz miasta Wodzisław Śląski.

Sytuacja finansowa miasta
Przyjęty 27 grudnia 2017 roku przez Radę Miejską budżet miasta na 2018 rok zakładał:
1. kwota planowanych dochodów - 216 570 636 zł zł (w roku 2016: 156 231 209 zł, w roku
2017: 177 517 407 zł);
2. kwota planowanych wydatków - 222 244 512 zł(w roku 2016: 161 547 290 zł, w orku
2017: 192 009 739 zł).
Zaproponowany przez prezydenta projekt budżetu uzyskał pozytywne opinie Regionalnej Izby
Obrachunkowej i Komisji Budżetu.
WSKAŹNIKI OKREŚLAJĄCE SYTUACJĘ FINANSOWĄ MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
1. w obszarze wykonania budżetu miasta:
a. wykonanie dochodów: 198.418.617.69 zł, tj. 95,98% planu
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b. wykonanie wydatków: 208.453.498,11 zł, tj. 89,65% planu
c. nadwyżka operacyjna: 12 473 008,03 zł
d. deficyt budżetu: 10 034 880,42 zł
e. dotacje celowe z budżetu państwa: 45 273 351,43 zł
f. dotacje pozyskane z Unii Europejskiej: 6 112 252,74
g. inne dotacje: 865 198,93
h. łączne dochody majątkowe: 10 503 088,82 zł
i. suma wydatków majątkowych przypadających na jednego mieszkańca miasta w 2018 roku:

713,75 zł
2. w obszarze stanu finansów miasta:
a. udział dochodów własnych w dochodach ogółem: 56,86%
b. udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem: 15,84%
c. zadłużenie ogółem (na 31 grudnia 2018 roku): 62 627 849,11 zł, czyli 31,59% wykonanych
dochodów
3. w obszarze wykonania dochodów i wydatków bieżących:
a. wysokość wykonania dochodów bieżących: 187 915 528,87 zł
b. wysokość wykonania wydatków bieżących: 175 442 520,84 zł

WYDATKI OGÓŁEM W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
55000000,0
50000000,0
45000000,0
40000000,0
35000000,0
30000000,0
25000000,0
20000000,0
15000000,0
10000000,0
5000000,0
,0
TiŁ

GM

AP

B`PiOP ODP

OiW

OZ

PS

EOW

R

G'KiOŚ KiODN

KF

PD

7|Strona

Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2018

Wyszczególnienie

Kwota (w zł)

Transport i łączność

TiŁ

18 563 019,89

Gospodarka mieszkaniowa

GM

18 099 641,22

Administracja publiczna

AP

21 437 742,42

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

B`PiOP

Obsługa długu publicznego

ODP

1 516 503,05

Oświata i wychowanie

OiW

58 091 591,63

Ochrona zdrowia

OZ

1 525 916,32

Pomoc społeczna

PS

7 997 233,27

Edukacyjna opieka wychowawcza

EOW

1 288 361,86

Rodzina

R

42 563 171,53

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

G'KiOŚ

23 997 359,16

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

KiODN

6 158 992,33

Kultura fizyczna

KF

6 108 392,32

Pozostałe działy

PD

461 157,57
Ogółem

644 415,54

208 453 498,11

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ. 23 kwietnia na podstawie art. 13 pkt 5
w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn.zm.) 2019 roku V Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez
prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
V Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy
formalno-prawnej i merytorycznej przedłożonych przez prezydenta miasta materiałów
dotyczących wykonania budżetu miasta oraz informacji o stanie mienia komunalnego
i stwierdził, iż w zakresie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok nie
wykazuje ono rozbieżności w stosunku do danych wykazanych w statystycznych
sprawozdaniach budżetowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109
z późn. zm.).
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Sprawozdanie zawiera również inne dane liczbowe i informacje, które obrazują
wykonanie budżetu w 2018 roku pod względem finansowym i rzeczowym, z których wynika
m.in, że wymóg określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych został spełniony, gdyż
wykonane dochody bieżące były wyższe od poniesionych wydatków bieżących. Wykonana
nadwyżka operacyjna jest wyższa od nadwyżki planowanej.

Wyzwania
Najistotniejszymi wyzwaniami, które w przyszłościowej perspektywie determinują
zarządzanie miastem, są:
1. zmiany w strukturze demograficznej miasta, niosące za sobą zmianę oceny warunków
życia w mieście oraz rozwoju usług;
2. niezadowalający stan środowiska naturalnego, w tym najważniejsze –
zanieczyszczenie powietrza;

3. nieustająca potrzeba rozwoju gospodarczego, tworzenie stabilnego rynku pracy;
4. silna potrzeba podnoszenia jakości życia w mieście, w tym rozwoju komunikacyjnego,
edukacyjnego, społecznego i rozwoju oferty miasta;
5. stabilna sytuacja miejskich finansów.
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II. Realizacje miejskich strategii i programów
Tabela nr 1

1. Nazwa polityki/programu/strategii
Strategia Rozwoju Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2014-2020
2. Okres realizacji
2014-2020
3. Cel
Strategia jest dokumentem, który odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu rozwojem miasta,
określającym wizję rozwoju miasta Wodzisławia Śląskiego oraz jego cele strategiczne, tj.:
1. Wzmacnianie konkurencyjności miasta.
2. Kreowanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych.
3. Tworzenie korzystnych warunków pracy i zamieszkania.
4. Podnoszenie jakości zarządzania miastem.
4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2018 r.
1.

Strefa Biznesu

a.
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu Budowa dróg
na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim
b.
Bieżące przygotowanie terenów inwestycyjnych (planistyczne,
geodezyjne, porządkowe); sprzedaż 1,3379 ha terenów pod działalność
gospodarczą
c.

Realizacja projektu pn. Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości

d.
Szkolenia dla przedsiębiorców, udział w Europejskim Kongresie
Gospodarczym
e.
Realizacja modelu edukacyjnego odpowiadającego potrzebom biznesu
na poziomie miasta i powiatu poprzez stworzenie Oświatowego Centrum
Nauki i Techniki
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2.

Przyjazna przestrzeń i czyste środowisko

a.
Eko starówka - poprawa efektywności energetycznej komunalnej
infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim – przygotowanie
dokumentacji technicznej i aplikacyjnej
b.
Zrealizowanie
projektu
w Wodzisławiu Śląskim”

„Przebudowa

Parku

Zamkowego

c.
Rozpoczęcie realizacji projektu: „Kompleksowa modernizacja Pałacu
Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim”
d.
Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej
terenu zabytkowego parku pałacowego
e.

zagospodarowania

Realizacja projektu: „Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim”

f.
Realizacja projektu „Pociąg do dwóch kółek – budowa centrum
przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim”
g.
Kontynuacja działań na rzecz podnoszenia jakości dróg powiatowych
i wojewódzkich (m.in. DW 932 i DW 933)
h.

Kontynuacja działań Wodzisławskiej Strefy Rozrywki

i.
Kontynuacja działań związanych z efektywnym zarządzaniem energią
w Wodzisławiu
Śląskim,
w
tym
realizacja
projektów
m.in.:
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3; Termomodernizacja budynku
MOSiR; Termomodernizacja budynków Szkół;
j.
Realizacja projektu: „Przebudowa i rozbudowa budynku Dworca
Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim”
3.

Młode Miasto

a.

Działalność Miejskiej Rady Uczniowskiej

b.
Realizacja projektu „Budowa strzelnicy sportowej na potrzeby
biathlonu”
c.
Utworzenie zaplecza noclegowego dla sportowców i młodzieży
w ramach projektów międzynarodowych
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d.

Kontynuacja działań związanych z programem „Rodzina 3+”

4.

Razem z potrzebującymi

a.
Realizacja projektu: „Przebudowa budynku byłego hotelu przy
ul. Czyżowickiej 29 B w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług
społecznych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”;
b.
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i otrzymanie dofinansowania
dla projektu pn. „Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez
Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "Dziupla"
c.
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów pn. Program
Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto, Wilchwy i Jedłownik
d.
Realizacja projektu: „Fachowa siła” – wypracowanie modelowych
rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa
e.
Projekty aktywizujące osoby starsze w ich środowisku – Wodzisławski
Uniwersytet Trzeciego wieku, Rada Seniorów,
f.
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i otrzymanie dofinansowania
dla projektów: „Seniorzy bez granic”, „Utworzenie i wyposażenie klubu
Senior+ w Wodzisławiu Śląskim”
5.

Wspólnie dla miasta

a.
Kontynuacja spotkań samorządowców z mieszkańcami, promocja
autorytetów i wodzisławian odnoszących sukcesy w działalności społecznej,
kulturalnej, religijnej, politycznej, naukowej, oświatowej, sportowej itp.
b.
Kontynuacja działań zmierzających do zapewnienia wysokiej jakości
obsługi klienta
6.

Centrum obszaru funkcjonalnego

a.
Podejmowanie wspólnych działań w ramach subregionalnych zespołów
roboczych
b.
Realizacja wspólnego subregionalnego projektu „Gmina z dobrą
energią!”
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c.
Przygotowanie projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE
dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego” obejmującego 10 gmin subregionu.
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Tabela nr 2

1. Nazwa polityki/programu/strategii
Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2020
2. Okres realizacji
2015-2020
3. Cel
1. Poprawa spójności przestrzennej i ożywienie społeczno-gospodarcze miasta poprzez
neutralizację kluczowych problemów zidentyfikowanych w obrębie obszaru
rewitalizacji, w tym:
a. Przebudowa struktury gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości poprzez
wzrost innowacyjności podejmowanych działań i aktywizację gospodarczą
terenu rewitalizowanego (sfera gospodarcza).
b. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa warunków życia
mieszkańców poprzez ożywienie obszaru rewitalizowanego w aspekcie
infrastrukturalno-architektonicznym (sfera przestrzenna)
c. Przeciwdziałanie procesom marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz
wzmacnianie postaw prospołecznych poprzez rozwój kapitału ludzkiego
i wyrównywanie szans życiowych (sfera społeczna).
4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2018 r.
1. W ramach Programu Rewitalizacji:
a. Gotowi na zmiany – projekt w trakcie realizacji
b. Moja firma - mój sukces – projekt w trakcie realizacji
c. Rodzina razem się trzyma – projekt cyklicznie realizowany
d. Artystyczne podwórko – projekt cyklicznie realizowany
e. Środowiskowy interfejs pomocowy – projekt w trakcie realizacji
f. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim
g. Pociąg do dwóch kółek – budowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu
Śląskim – projekt w trakcie realizacji
h. Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim – projekt w trakcie realizacji
i. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim
przy ulicy 26 Marca 9 – projekt zrealizowany
j. Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim –
projekt w trakcie realizacji
k. Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30
w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza aktywności” – projekt w trakcie realizacji
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Tabela nr 3

1. Nazwa polityki/programu/strategii
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminny
program przeciwdziałania narkomanii
2. Okres realizacji
od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
3. Cel
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz przeciwdziałanie narkomanii
4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2018 r.
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

sfinansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
sfinansowanie działalności Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”
sfinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego
sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnienia
od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego
wykraczających poza zakres kontraktu z NFZ
sfinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom
społecznym realizowanych przez placówki oświatowe z terenu miasta Wodzisławia
Śląskiego
sfinansowanie spotkań profilaktycznych, kampanii, warsztatów
otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym
wspieranie zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
zakup 600 egzemplarzy czasopisma profilaktycznego „ANTIDOTUM. Profilaktyka.
Wychowanie. Zdrowie” oraz zakup 600 egzemplarzy kwartalnika „FENIX
Psychoterapia”
udział w szkoleniach, konferencjach dotyczących problematyki uzależnień i przemocy
sfinansowanie programu profilaktycznego skierowanego do mieszkańców
Wodzisławia Śląskiego z uwzględnieniem praktycznych działań w zakresie
promowania zdrowego stylu życia bez nałogów
sfinansowanie programu w zakresie wzmacniania kompetencji profilaktycznowychowawczych oraz integracji środowiska pedagogów szkolnych
sfinansowanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu
wspólnej opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
u osób skierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Wodzisławiu Śląskim
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Tabela nr 4

1. Nazwa polityki/programu/strategii
Program współpracy Miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacji pozarządowymi oraz
podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018
roku
2. Okres realizacji
od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
3. Cel
Program określa między innymi obszary i zasady oraz formy współpracy miasta Wodzisławia
Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz zawiera wykaz zadań priorytetowych,
stanowiących podstawę dla władz miasta do dysponowania środkami publicznymi,
przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we
właściwości samorządu, a realizowanych przez organizacje pozarządowe. Głównym celem
programu jest zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowymi.
4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2018 r.
- zlecanie zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
W ramach konkursu można było składać oferty na zadania tj:
1. organizacja różnorodnych form służących poprawie relacji rodzinnych, w tym m.in. organizacja
obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin;
2. prowadzenie telefonu zaufania dla osób z problemem uzależnienia;
3. prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii;
4. dofinansowanie obozów i kolonii profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci
i młodzieży, które powinny być integralnym elementem rocznego programu profilaktycznego lub
socjoterapeutycznego i uzupełnieniem całorocznej pracy z dziećmi w tym zakresie;
5. organizacja półkolonii oraz innych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież
w okresie wakacji letnich;
6. organizacja różnorodnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież na obiektach
sportowych, rekreacyjnych należących do jst.
Na zadania objęte konkursem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
nr 1, 2, 4, 5, 6 w roku 2018 przeznaczona została kwota 136 728,00 zł natomiast na zadanie nr 3
w roku 2018 przeznacza została kwota w wysokości 28 500,00 zł.
- zlecanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Na zadania objęte konkursem w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2018 przeznaczona
została kwota 28 250 zł. W ramach konkursu można było składać oferty na zadania:
1. realizacja programów wspierających kobiety po mastektomii oraz profilaktyka nowotworów
piersi;
2. realizacja działań związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia;
3. realizacja działań z zakresu promocji zdrowia, w tym organizacja dnia/dni promocji zdrowia dla
mieszkańców Wodzisławia Śląskiego;
4. realizacja działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom
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psychicznym.
W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty.
- zlecanie zadań w zakresie pomocy społecznej
13 marca 2018 roku został otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych miasta
Wodzisławia Śląskiego w zakresie pomocy społecznej poprzez zapewnienie całodobowego
schronienia wraz z pełnym wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzny – mieszkańców Wodzisławia
Śląskiego, na realizację którego została zaplanowana kwota w wysokości: 120 000,00 zł.
- zlecanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu można było składać oferty
na zadanie pn.: rozwój i animacja lokalnego amatorskiego ruchu sportowego poprzez imprezy
sportowo-rekreacyjne, w tym także imprezy cykliczne, na które zostały przewidziane środki
w wysokości 60.000,00 zł.
W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty następujących podmiotów:
1. Klub Sportowy „Wicher Wilchwy”;
2. Ludowy Klub Sportowy Naprzód 46 Zawada;
3. Jednostka Strzelecka 2023 im. 14 Pułku Powstańców Śląskich;
4. Akademia Sportowa Top Team;
5. Klub Sportowy TKKF „Karlik”;
6. Klub Sportowy „Forma”;
7. Klub Sportów Walki „Boxing Odra”;
8. Uczniowski Klub Sportowy „Baszta”;
9. Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Relaks”.
- zlecanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Na zadania objęte konkursem w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
w roku 2018 przeznaczona została kwota 38 000 zł. W ramach konkursu można było składać oferty
na zadania:
1. aktywizacja kulturalna dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku
w okresie ferii letnich;
2. aktywizacja społeczno-kulturalna seniorów 50 +;
3. rozwój i animacja lokalnego ruchu artystycznego poprzez imprezy kulturalno-artystyczne;
4. upowszechnianie kultury regionu wśród mieszkańców Wodzisławia Śląskiego;
5. rozpuszczamy kulturalnie.
W wyznaczonym terminie wpłynęło siedem ofert.
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Tabela nr 5

1. Nazwa polityki/programu/strategii
Program zdrowotny: „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych
z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego”
2. Okres realizacji
od 06.02.2018 r. do 14.12.2018 r.
3. Cel
Rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego
4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2018 r.
1. Wczesna Interwencja – program obejmował kompleksową rehabilitację i terapię
dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych nieprawidłowym rozwojem w wieku
do 7 lat wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju.
W ramach wczesnej interwencji podjęto następujące działania:
- diagnozowanie medyczne, pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne,
- rehabilitacja lecznicza,
- prowadzenie terapii psychologicznej dzieci i rodziców,
- prowadzenie terapii logopedycznej,
- prowadzenie terapii pedagogicznej.
2. Grupowe zajęcia korekcyjne – program obejmował kompleksowe i zespołowe
działanie poprzez stosowanie różnych metod leczenia i rehabilitacji, które miały na
celu przywrócenie dzieciom i młodzieży w wieku 7-18 lat pełnej lub możliwie
maksymalnej sprawności fizycznej. W ramach grupowych zajęć korekcyjnych dzieci
korzystały z ćwiczeń korekcyjnych i korygujących wady postawy.
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Tabela nr 6

1. Nazwa polityki/programu/strategii
Program zdrowotny: „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców
Wodzisławia Śląskiego w wieku 60+”
2. Okres realizacji
od dnia 01.08.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.
3. Cel
szczepienie mieszkańców Wodzisławia Śląskiego w wieku 60+ przeciwko grypie
4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2018 r.
łącznie w 2018 roku w ramach Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców
Wodzisławia Śląskiego w wieku 60+ zostało przeszczepionych 1706 osób
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Tabela nr 7

1. Nazwa polityki/programu/strategii
Plan Rozwoju Sieci Dróg Miejskich
2. Okres realizacji
Od 2016 r. do 2018 r.
3. Cel
Poprawa stanu dróg w mieście oraz bezpieczeństwa ich użytkowników
4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2018 r.
W 2018 r. zrealizowano następujące zadania:
1. przebudowa boczna 26 Marca za Przychodnią 130-158
2. zmiana konstrukcji nawierzchni bocznej ul. Górniczej na działce 2408/510
3. zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Emilii Plater
4. zmiana konstrukcji nawierzchni ul. boczna Młodzieżowa
5. zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Chopina
6. zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Liliowa
7. zmiana konstrukcji nawierzchni ul. boczna Pszowska 109-111
8. zmiana konstrukcji nawierzchni ul. boczna Pszowska 112-114
9. zmiana konstrukcji nawierzchni dróg na terenie os. XXX-lecia
10. zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Gołębia
11. zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Wańkowicza (od posesji 3 do przepustu)
12. zmiana nawierzchni konstrukcji na os. Dąbrówki
13. zmiana konstrukcji nawierzchni ul. boczna Teligi
Ponadto w 2018 roku zrealizowano projekty dla zadań:
1. zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Edwarda Sosny
2. zmiana konstrukcji nawierzchni bocznej ul. Marklowickiej 30-32
3. zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Słowiańskiej
4. zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Tysiąclecia
5. zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Prusa
6. zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Orzeszkowej
7. zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Daszyńskiego
8. zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Chrobrego (292-296)
9. zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Krupińskiego
10. zmiana konstrukcji nawierzchni ul. M. Dąbrowskiej
11. zmiana konstrukcji nawierzchni drogi na os. 1-Maja 27-32
12. zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Chełmońskiego
13. zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Skrzyszowskiej (k. rybaczówki)
14. przebudowa drogi z odwodnieniem ul. Uśmiechu
15. przebudowa ul. Jabłoniowa
16. zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Plac Zwycięstwa
17. zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Bojowników (remont 100 mb + przebudowa
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skrzyżowania z ul. Radlińską)
18. zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Rolnicza
19.
zmiana
konstrukcji
nawierzchni
posesji 53 A do kapliczki przy ul. Dąbrowskiego)

ul.

Owocowej

(odcinek

od
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Tabela nr 8

1. Nazwa polityki/programu/strategii
Strategia Rozwoju Oświaty Miasta Wodzisław Śląski na lata 2015-2020
2. Okres realizacji
od 1.09.2015 r. do 31.08.2020 r.
3. Cel
Strategia stanowi podstawę do podejmowania decyzji dotyczących procesów związanych
z rozwojem szeroko rozumianej edukacji w Wodzisławiu Śląskim. Strategia i wynikające z niej
cele oraz działania służą tworzeniu jak najlepszych warunków rozwoju młodych ludzi,
podnoszeniu atrakcyjności kształcenia i powiązaniu edukacji z rynkiem pracy,
a w konsekwencji również i rozwoju miasta.

4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2018 r.
Działania:
1. Realizacja we wszystkich szkołach i przedszkolach programu „Kreatywna edukacja –
twórcze rozwiązywanie problemów w przedszkolach i szkołach Wodzisławia
Śląskiego” – innowacja programowa, metodyczna i organizacyjna;
2. Ukończenie przez 115 nauczycieli kursu „Lider kreatywnej edukacji” oraz przez
12 nauczycieli kursu „Menadżer kreatywnej edukacji – TRP”;
3. Wsparcie metodyczne dla nauczycieli przez Akademię Twórczego Nauczyciela
i Fundację Wspierania i Rozwoju Kreatywności;
4. Realizacja nauki gry w szachy we wszystkich klasach trzecich szkół podstawowych;
wszystkie szkoły zostały wyposażone w odpowiednie zestawy;
5. Realizacja nauki programowania w języku Scratch z zastosowaniem układu Arduino
Uno we wszystkich klasach czwartych, piątych i szóstych – innowacja pedagogiczna;
wszystkie szkoły zostały wyposażone w odpowiednie zestawy; 12 nauczycieli
ukończyło studnia z mechatroniki;
6. Realizacja we wszystkich szkołach autorskiego programu doradztwa zawodowego;
12 nauczycieli ukończyło studia na kierunku doradztwo zawodowe;
7. Realizacja we wszystkich przedszkolach i szkołach programu „Mała ojczyzna”;
współpraca z Muzeum, Miejską Biblioteką i Wodzisławskim Centrum Kultury;
8. Realizacja we wszystkich szkołach programu „Uczeń w urzędzie”;
9. Realizacja we wszystkich przedszkolach i szkołach programu „Nowe horyzonty
edukacji filmowej”;
10. Prężnie działającą Miejską Radę Uczniowską oraz Miejskie Forum Rodziców;
11. Prężnie działające chór młodzieżowy „Canticum Novum” i młodzieżowa orkiestra
„Camerata Nova”;
12. Uruchomienie Biathlonowego Ośrodka Szkolenia Sportowego, budowa bazy
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noclegowej i strzelnicy;
13. Uruchomienie Oświatowego Centrum Nauki i Techniki.
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Tabela nr 9

1. Nazwa polityki/programu/strategii
Program Ochrony Środowiska dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2016 - 2019
2. Okres realizacji
2016-2019
3. Cel
Celem programu jest zrównoważony rozwój Miasta z utrzymaniem jego wartości
przyrodniczych, a także zapewnienie dobrego stanu środowiska, który wpływa bezpośrednio
na zdrowie i życie mieszkańców.

4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2018 r.
- Dofinansowanie do modernizacji systemu ogrzewania/montażu instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii;
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3;
- Termomodernizacja budynku MOSiR;
- Pociąg do dwóch kółek – budowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim oraz
rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim;
- Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29 B w Wodzisławiu Śląskim celem
rozszerzenia usług społecznych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”;
- Edukacja mieszkańców w temacie niskiej emisji i szkodliwości spalania odpadów w piecach
domowych;
- Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych;
- Dotacja do likwidacji materiałów budowlanych zawierających azbest;
- Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim;
- Termomodernizacja budynków Szkół;
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Tabela nr 10

1. Nazwa polityki/programu/strategii
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Wodzisławia Śląskiego do roku 2020”
2. Okres realizacji
Do roku 2020.
3. Cel
W dokumencie określono długoterminowy cel strategiczny, który brzmi: Poprawa stanu
powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników
energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy miejskiej Wodzisław
Śląski. Wskazany długoterminowy cel strategiczny do roku 2020 jest realizowany poprzez cele
szczegółowe:
1) cel szczegółowy I – wzrost efektywności energetycznej obiektów ze szczególnym
uwzględnieniem budynków mieszkalnych,
2) cel szczegółowy II – redukcja zanieczyszczeń szczególnie PM10, CO2 pochodzących
zwłaszcza z indywidualnych źródeł ciepła,
3) cel szczegółowy III – redukcja zanieczyszczeń pochodzących z sektora transportu
samochodowego.
4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2018 r.
W 2018 r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia ujęte w PGN:
1) „Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018
w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski”,
2) „Dofinansowania do modernizacji systemu ogrzewania/montażu instalacji
wykorzystujących odnawialne źródła energii” – dotacje realizowane ze środków budżetu
Miasta Wodzisławia Śląskiego,
3) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim” - w tym
budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i siedziby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
„CENTRUM” - zadania zakończone w roku 2018,
4) „Budowa systemu miejskiego oświetlenia solarnego w Wodzisławiu Śląskim” - zadanie
zakończone w roku 2018,
5) „Słoneczna energia – budowa instalacji fotowoltaicznych w Wodzisławiu Śląskim” - Miasto
wraz z innymi gminami Subregionu Zachodniego poprzez Związek Gmin i Powiatów
Subregiony Zachodniego Województwa Śląskiego złożyło w 2018 r. wniosek o dofinansowanie
ze środków RPOWSL 2014-2020 budowy instalacji odnawialnych źródeł energii (w tym
instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę i pomp ciepła dla potrzeb c.w.u.) dla osób
fizycznych,
6) „Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego
i jednostkach miejskich” - w tym w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji CENTRUM
i Krytej pływalni MANTA oraz Wodzisławskim Centrum Kultury – Miasto w roku 2018 złożyło
wniosek o dofinansowanie ze środków RPOWSL 2014-2020,
7) „Rewitalizacja budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim” - prace rozpoczęto
w 2017 r., zadanie w trakcie realizacji,
8) „Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim” prace rozpoczęto w 2017 r., zadanie w trakcie realizacji.
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Tabela nr 11

1. Nazwa polityki/programu/strategii
„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego
wraz ze szczegółową inwentaryzacją”
2. Okres realizacji
od 29.10.2014 r. do 31.12.2032 r.
3. Cel
Celem programu jest usunięcie wyrobów azbestowych z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego
zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032.
4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2018 r.
W 2018 r. zrealizowano 12 wniosków mieszkańców miasta o udzielenie dotacji do likwidacji
materiałów budowlanych zawierających azbest. Łączna ilość usuniętego azbestu wyniosła
20,87 Mg.

26 | S t r o n a

Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2018

Tabela nr 12

1. Nazwa polityki/programu/strategii”
„Uproszczony plan urządzania lasu” dla lasów stanowiących własność miasta Wodzisław Śląski
2. Okres realizacji
od 01.01.2015 r. do 31.12.2024 r.
3. Cel
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność miasta Wodzisławia
Śląskiego.
4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2018 r.
W 2018 r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
- przeprowadzono prace w ramach zabiegu TP (trzebieży późnej), usunięcie posuszu, wywrotów,
drzew zamierających z oznakami zgnilizny,
- przeprowadzono prace pielęgnacyjne w tym:
• usunięcie 116 szt. drzew
• korekta koron 12 szt. drzew rosnących na skarpie lasu miejskiego przy parkingu przed
cmentarzem komunalnym.
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III. Realizacja zadań priorytetowych
III.1 Ochrona środowiska w mieście
Ochrona powietrza i walka ze smogiem
W każdym sezonie grzewczym Wodzisław Śląski boryka się ze złą jakością powietrza.
Miasto należy do strefy śląskiej pod względem oceny jakości powietrza. Podstawę klasyfikacji
stref stanowią dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy dopuszczalne
z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy docelowe oraz poziomy celów
długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Z 2012, poz. 1031).
Na terenie Wodzisławia Śląskiego przy ul. Gałczyńskiego 1 znajduje się stacja
pomiarowa włączona w system monitoringu powietrza województwa śląskiego.
Wyniki pomiarów stacji automatycznej Wodzisław Śląski w roku 2018

Źródło: powietrze.katowice.wios.gov.pl
Miasto jest zdeterminowane do jak najszybszej poprawy istniejącej sytuacji, jednak
działania te w znacznej mierze są ograniczone obowiązującym systemem prawnym, który
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zdecydowaną większość kompetencji związanych z działaniami na rzecz poprawy jakości
powietrza przypisuje szczeblowi centralnemu (Rząd i Parlament RP) oraz samorządowi
regionalnemu (Sejmik Województwa oraz Zarząd Województwa). W związku
z przekroczeniami poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10, PM2,5, B(a)P odnotowywanych
na obszarze województwa śląskiego, na szczeblu samorządowym podejmowane są działania,
które mają na celu poprawę jakości powietrza w regionie poprzez redukowanie emisji
powierzchniowej, która jest głównym sprawcą wysokich stężeń zanieczyszczeń.
Jednym z takich działań jest przyjęta w kwietniu 2017 roku tzw. uchwała antysmogowa.
Dzięki nowelizacji, która weszła w życie w listopadzie 2015 roku, ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska obejmującej swym zakresem art. 96, na mocy którego
ustawodawca przyznał sejmikowi województwa kompetencje do wprowadzania ograniczeń
oraz zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, Marszałek
Województwa Śląskiego podjął decyzję o przystąpieniu do prac nad projektem uchwały
antysmogowej. Została ona jednogłośnie przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego
uchwałą nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw. Uchwałą objęte są wszystkie kotły, piece i kominki na paliwo stałe niezależnie
od przeznaczenia. Regulacje dotyczą całego sektora komunalno-bytowego oraz działalności
gospodarczej, gdzie użytkowane są kotły o mocy nieprzekraczającej 1MW. Zakazuje ona od
1 września 2017 r. stosowania:
- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych
z ich wykorzystaniem,
- paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm
wynosi więcej niż 15%,
- biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.
Należy podkreślić, iż w obecnym systemie prawnym władze miast nie mają żadnego
wpływu na jakość paliw stałych przeznaczonych do sprzedaży, nie mają prawa wprowadzić
zakazu palenia węglem, jak również wprowadzić w planach zagospodarowania
przestrzennego zapisów zakazujących montażu w nowych domach źródeł ciepła opartych na
węglu.
W 2018 roku w Wodzisławiu Śląskim przeprowadzono 423 inwestycje polegające na
wymianie źródeł ciepła i termomodernizacji. 420 przedsięwzięć dotyczyło wymiany źródeł
ciepła w budynkach osób fizycznych. W 403 budynkach zlikwidowano tradycyjne kotły
węglowe. Łączny koszt modernizacji źródeł ciepła wyniósł 6 295 595,09 zł., z czego 2 094
359,62 zł. stanowiło dofinansowanie właścicieli nieruchomości z budżetu miasta i WFOŚiGW.
Dofinansowanie mieszkańców pochodziło z środków budżetu miasta, środków WFOŚiGW
pozyskanych przez miasto w formie pożyczki i dotacji oraz środków pozyskanych przez
mieszkańców bezpośrednio z Funduszu (Stop- Smog).Wsparcie mieszkańców przez miasto
(budżet i WFOŚiGW) wyniosło 1 367 601,77 zł. Wśród 423 przeprowadzonych inwestycji
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w 2018 roku 3 inwestycje zrealizowane przez miasto dotyczyły termomodernizacji obiektów
miejskich:
- termomodernizacja budynku MOSIR przy ulicy Bogumińskiej 8
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy 26 Marca 9
- termomodernizacja ściany frontowej Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy św. Wawrzyńca 11
Koszty przeprowadzonych inwestycji termomodernizacyjnych wyniosły 5 927 095,36 zł.,
z czego 3 867 943,67 zł. stanowiła dotacja z WFOŚiGW i RPO WSL.
W 2018 r. przeprowadzono 1028 kontrole instalacji przestrzegania zakazu spalania
odpadów poza urządzeniami do tego przeznaczonymi oraz przestrzegania zapisów ustawy
antysmogowej.
Ponadto podejmowano działania związane z ograniczeniem emisji komunikacyjnej
z dróg:
- ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych (strefa płatnego parkowania) – koszty łącznie
363 065,73 zł.
- ograniczenie emisji wtórnej pyłu poprzez czyszczenie dróg na mokro – ilość km. 336,94,
koszty łącznie 161 111,77 zł.

Edukacja i informacja ekologiczna
Jednym z najważniejszych elementów prowadzonych starań o lepszą jakość powietrza
i środowiska naturalnego w mieście jest edukacja ekologiczna. W tym zakresie miasto również
prowadzi szereg kompleksowych działań. Należą do nich:
- kontynuacja projektu edukacyjno-ekologicznego pn. „Gmina z (dobrą) energią!” dotyczącego
ograniczania niskiej emisji na terenie całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
w latach 2016 – 2018, dofinansowanego ze środków WFOŚiGK;
- pilotażowe badanie jakości powietrza z wykorzystaniem drona oraz pojazdu elektrycznego;
- informowanie za pośrednictwem strony internetowej i Facebooka o uchwale antysmogowej
i jej następstwach;
- mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego mają stały dostęp do aktualnych informacji o jakości
powietrza dzięki stronie internetowej www.wodzislaw-slaski.pl. To na niej znajduje się stały
panel, z którego łatwo uzyskać informacje aktualizowane co godzinę. Dane na stronę
pobierane są ze strony WIOŚ. Na stronie znajduje się także zakładka OSTRZEŻENIA, która
umożliwia przejście na stronę np. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego lub Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa i wgląd we wszelkiego rodzaju ostrzeżenia;
- w roku 2018 kontynuowano w mieście pomiary jakości powietrza w oparciu o własną sieć
punktów pomiarowych zanieczyszczenia powietrza, obejmującą dziewięć punktów
pomiarowych zlokalizowanych w każdej dzielnicy miasta. Sieć pomiarowa została wykonana
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przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu w ramach prowadzonej przez
studentów uczelni działalności badawczo-naukowej. Odczyt wyników pomiarów możliwy jest
poprzez platformę internetową www.telemetria.tech - dobowe stężenia pyłu zawieszonego
(PM1, PM2,5, PM10), aktualne stężenia pyłu zawieszonego (PM1, PM2,5, PM10), wykresy
stężenia pyłu zawieszonego, wykres rzeczywistego ciśnienia atmosferycznego, wykres
temperatury, wykres wilgotności względnej. Sieć działa poza systemem pomiarowym
prowadzonym przez WIOŚ;
- przekazywanie na bieżąco w ramach zapotrzebowania zarządzającym punktów gromadzenia
odpadów komunalnych na terenie Wodzisławia Śląskiego naklejek informacyjnych na temat
segregacji odpadów komunalnych - 5 584 sztuk;
- przekazywanie placówkom oświatowym kolorowanek edukacyjnych z elementami
scenariusza dla dzieci w wieku 4 – 6 lat;
- wyklejanie billboardów miejskich informacjami w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności segregacji odpadów;
- prowadzenie strony internetowej poświęconej gospodarce odpadami pod adresem
www.wodzislaw-slaski.pl/odpady;
- od 2016 r. działa aplikacja mobilna, która umożliwia mieszkańcom przeglądanie
harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla miasta Wodzisławia Śląskiego, uczy
segregacji odpadów oraz umożliwia zgłaszanie reklamacji;
- spotkania ze Strażą Miejską;
- pogadanki na temat zanieczyszczenia i ochrony środowiska na zajęciach w Ognisku Pracy
Pozaszkolnej;
- projekt „Czyste powietrze wokół” nas w Przedszkolu Publicznym nr 1, Przedszkolu
Publicznym nr 2, Przedszkolu Publicznym nr 6, Przedszkolu Publicznym nr 18, Przedszkolu
Publicznym nr 19;
- konkurs „Recyklingowy zawrót głowy” w Publicznym Przedszkolu nr 2;
- projekt „Co to jest smog? Szkodliwość zanieczyszczeń” w Publicznym Przedszkolu nr 3;
- happening ekologiczny w Publicznym Przedszkolu nr 6;
- projekt „Nie truj sąsiada”, „Stop – Smogowi”, konkurs „Dbamy o swoje dziedzictwo
przyrodnicze” w Publicznym Przedszkolu nr 15;
- projekt „Odnawialne źródła energii”, konkurs „Bezpieczna bateria”, przygotowanie plakatów
przedstawiających walkę ze smogiem, badania czystości śniegu i powietrza na zajęciach
szkolnych, konkurs ekologiczny z okazji Dnia Ziemi, projekt „Nie truj sąsiada” w Szkole
Podstawowej nr 1;
- pogadanki na lekcji nt. smogu, zanieczyszczeń powietrza i jego wpływu na nasze płuca
i ogólne zdrowie w Szkole Podstawowej nr 2;
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- akcja „Sprzątanie świata”, zbiórka surowców wtórnych, udział uczniów w akademii
bioróżnorodności, konkurs ekologiczny, zajęcia terenowe w Szkole Podstawowej nr 3;
- pchli targ w ramach „sprzątania świata”, akcja sadzenia drzew, „Zdrowe żywienie – zdrowy
człowiek”- degustacja zdrowych posiłków, „Eko- trendy” impreza szkolna promująca działania
zmierzające do poprawy powietrza w Szkole Podstawowej nr 10;
- konkurs plastyczny „Stop smog”, plastyczna wystawa, spotkanie z kominiarzem w ramach
akcji „Stop – Smog”, obchody Dnia Ziemi” w Zespole Szkół nr 1;
- kampania „Co to jest smog”, kampania „Nie dla smogu”, kampania „Dlaczego trzeba walczyć
ze smogiem i badanie czystości powietrza”, akcja „Nie truj sąsiada” w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 1;
- akcja „Sprzątanie świata”, konkurs „Dzień wody”, konkurs ekologiczny, udział w akcji zbiórki
elektrośmieci, makulatury i nakrętek, akademia z okazji „Dnia Ziemi” w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 2;
- udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym PGNiG rodzice i dzieci „Powietrze bez
śmieci”, akcja plakatowa „Stop- smog”, udział w konkursie ekologicznym w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 3;
- konkurs plastyczny „Zdrowe powietrze wokół nas” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5;
-- zbiórka makulatury, baterii, elektrośmieci i nakrętek, happening „Stop spalaniu śmieci”,
konkurs ekologiczny „Czyste powietrze – zdrowy człowiek”, klub zdrowego przedszkolaka
„Czyste powietrze – zdrowa woda” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6;
- materiały informacyjne poruszające tematykę ekologiczną, zwłaszcza temat walki o lepszą
jakość powietrza, publikowane w miejskiej Gazecie Wodzisławskiej.

Gospodarka odpadami komunalnymi
Ważną pozycją w budżecie miasta, ale też jednym z najważniejszych zadań z zakresu
ochrony środowiska jest gospodarka odpadami komunalnymi.
Ramy formalno-prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2018:
• uchwała nr XXXI/317/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty;
• uchwała nr XXII/216/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 września 2016
roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
• uchwała nr XVI/164/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2016 roku
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
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• uchwała nr XXII/217/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 września 2016
roku w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności;
• uchwała nr XXII/215/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 września 2016
roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta
Wodzisławia Śląskiego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej;
• uchwała nr XVI/166/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2016 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w szczególności częstotliwość pobierania odpadów komunalnych
od właściciela nieruchomości;
• uchwała nr XVIII/189/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/166/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia
24 lutego 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość pobierania
odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości;
• uchwała nr XXXI/316/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/166/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia
24 lutego 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości;
• uchwała nr XVI/165/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2016 roku
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia
Śląskiego;
• uchwała nr XVIII/188/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/165/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia
24 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Wodzisławia Śląskiego.
Usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych
powstających na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na terenie
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
położonych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego świadczyło konsorcjum firm z liderem:
Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe „Transgór” S. A. z siedzibą 44-201 Rybnik, ul.
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Jankowicka 9, konsorcjant: „EKO” M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Sp. J. z siedzibą 44-200
Rybnik, ul. Kościuszki 45A, w oparciu o umowę z dnia 23 czerwca 2016 roku, a także firmy,
które dokonały wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez prezydenta
miasta.

Masa odpadów komunalnych odebranych w 2018 roku

Grupa odpadów komunalnych

Masa
[Mg]

Odpady zmieszane

15285,872

Odpady ulegające biodegradacji

977,250

Pozostałe odpady zbierane selektywnie

2903,016

Ogółem zebrane odpady w 2018 roku

19166,138

Udział procentowy wybranych grup odpadów w ogólnej masie odebranych odpadów
komunalnych w 2018 roku
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Masa odpadów poddana w 2018 roku wskazanym procesom zagospodarowania

Proces zagospodarowania

Masa [Mg]

R3

1023,011

R5

182,920

R12

17868,067

zbieranie

83,900

odzysk poza instalacjami lub urządzeniami 5,940
D5

2,300

ŁĄCZNIE

19 166,138

R 3 - recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania),
R5 - recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych,
R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych
w pozycji R 1 – R 11,
D5 - składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie
w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od
środowiska itd.).
Należy zwrócić uwagę, że realizując obowiązek ustawowy, surowce wtórne powinny zostać
przekazane do recyklingu, zarówno w celu realizacji aspektów ekologicznych, ale również
w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu.
Masa odpadów zebranych w 2018 roku w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych

Nazwa i adres punktu

Kod zebranych odpadów Masa zebranych odpadów
komunalnych
komunalnych [Mg]
13 02 08*

0,240

15 01 01

11,180
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Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych
ul. Marklowicka 21
44-300 Wodzisław Śląski

15 01 07

2,100

15 01 10*

2,151

15 01 11*

0,080

16 01 03

14,860

16 02 16

0,169

16 80 01

0,057

17 01 01

3,500

17 01 07

271,060

17 02 02

28,260

17 03 80

9,860

17 06 04

11,820

17 09 04

187,090

20 01 10

4,740

20 01 13*

0,020

20 01 14*

0,059

20 01 19*

0,055

20 01 21*

0,099

20 01 23*

4,557

20 01 27*

2,272

20 01 28

3,146

20 01 32

0,044

20 01 33*

0,175

20 01 34

0,076

20 01 35*

8,611
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ŁĄCZNIE

20 01 36

13,835

20 01 39

12,340

20 02 01

226,77

20 03 07

190,350

1009,576

Oznakowanie kodu odpadów indeksem górnym w postaci * oznacza odpad niebezpieczny.
Łączna ilość zebranych odpadów komunalnych w 2018 roku w mieście wyniosła
20 175,741 Mg. Z ilości złożonych w 2018 roku deklaracji wynika, że na łączną liczbę 6 756
nieruchomości, odpady segreguje się na 5603 nieruchomościach, co stanowi 83%, natomiast
na 17% nieruchomości odpady nie są segregowane.
Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach przedsiębiorców odbierających
i zagospodarowujących odpady komunalne z terenu Wodzisławia Śląskiego oraz sprawozdaniu
rocznym podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
a także uwzględniając stosowne rozporządzenia, wyliczono dla miasta osiągnięte poziomy
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niektórych
frakcji odpadów komunalnych oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, które w roku 2018 wyniosły:
• ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych
do składowania – 20% (w roku 2018 dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych
odpadów wytworzonych w 1995 roku wynosił 40%);
• recykling, przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 44% (wymagany poziom w 2018 roku
- 30%);
• recykling, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 97% (wymagany poziom w 2018 roku
- 50%).
Koszty, jakie miasto poniosło w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odebranych
odpadów komunalnych w 2018 roku wyniosły łącznie 6 779 367,07 zł, z czego:
- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - 5 558 438,72 zł,
- koszty PSZOK - 741 474,24 zł,
- koszty administracyjne - 390,71 zł,
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- kampania informacyjno-edukacyjna - 13 063,40 zł.

III.2 Funkcje opiekuńcze miasta
Zasób instytucjonalny pomocy społecznej i wsparcia Wodzisławia Śląskiego obejmuje:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”,
- mieszkanie chronione prowadzone przez tutejszy ośrodek ze środków finansowych własnych,
- Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn „Dom Albert”, prowadzone przez Towarzystwo
Pomocy im. Św. Brata Alberta,
- Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn prowadzone przez Towarzystwo Charytatywne
„Rodzina”,
- Punkt Konsultacyjny prowadzący działalność na rzecz osób doświadczonych przemocą oraz
osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
Na terenie miasta działają dwa ośrodki specjalistycznego poradnictwa - jedno
prowadzone w ramach punktu konsultacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
przeznaczone dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i rodzin z problemem alkoholowym,
w którym funkcjonują dyżury specjalistów - prawnika, psychiatry, psychologa - zatrudnionych
na umowę zlecenie. Porady psychologiczne i pedagogiczne udzielane są także
w Wodzisławskiej Placówce Wsparcia Dziennego „Dziupla”.

Pomoc społeczna
Budżetową jednostką organizacyjną Wodzisławia Śląskiego, powołaną do realizacji
zadań pomocy społecznej, jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje zadania
gminne przewidziane m.in. w ustawie o pomocy społecznej, a także zadania zlecone
(rządowe).
Pomocą społeczną (pomocą finansową i pracą socjalną) objętych było 685 rodzin.
Pomocy finansowej udzielono 1415 osobom na łączną kwotę 1 040 955,84 mln zł w formie
zasiłków:
1) celowych
2) stałych
3) okresowych.
Pomoc i wsparcie w gminie z pomocy społecznej w 2018 roku uzyskało 1811 osób, co
stanowiło niespełna 4% wszystkich mieszkańców gminy. W stosunku do 2017 roku, łączna
liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 362 osoby, co stanowi spadek
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o 17%. Ponadto maleje liczba osób, które długotrwale korzystają z pomocy społecznej, co
dobrze rokuje na przyszłe lata. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba ta uległa redukcji
o blisko 15 %. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodów
wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Dostrzegalny jest systematyczny spadek
liczby osób i rodzin, którym przyznano świadczenie, zarówno w formie pieniężnej, jak
i niepieniężnej. W gminie najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej
osób i rodzin ubiegających się o pomoc w 2018 roku były kolejno: ubóstwo, bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba.
Jak wspomniano powyżej, w porównaniu do roku 2017 dominuje tendencja spadkowa.
Największy spadek odnotowano w kryteriach związanych z bezrobociem, gdzie liczba rodzin
korzystających zmniejszyła się o 27%. Znaczny spadek odnotowano również w kryterium
związanym z ubóstwem, gdzie liczba rodzin korzystających w stosunku do roku poprzedniego
spadła o 74 rodziny. Liczba rodzin uległa redukcji o 18%. Ustawa o pomocy społecznej
wskazuje, iż usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są formą pomocy, której
celem jest zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osób, które nie są w stanie
samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania ze względu na wiek, chorobę lub
inną przyczynę i umożliwiają jej pozostanie w środowisku domowym.
Zapotrzebowanie, na usługi opiekuńcze ściśle wiąże się z prognozami
demograficznymi. Problem ten został zawarty w „Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Województwa Śląskiego na lata 2006 - 2020”, jak i również w „Programie
Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2020”. Jesteśmy społeczeństwem
starzejącym się. Proces demograficznego starzenia się ludności spowodowany jest
w szczególności: spadającą liczbą urodzeń, zmniejszaniem się odsetka osób
w najmłodszych grupach wiekowych oraz ujemnym saldem migracji. Ponadto dostrzec
można proces tzw. podwójnego demograficznego starzenia się, polegający na wzroście
udziału osób sędziwych (80 lat i więcej lub 85 lat i więcej) wśród osób starszych (60 lat i więcej
lub 65 lat i więcej). Powyższe zjawiska posiadają liczne i ważne ze społecznego punktu
widzenia konsekwencje. Zważywszy na silny związek pomiędzy osiągnięciem
zaawansowanego
wieku a prawdopodobieństwem wystąpienia niepełnosprawności,
długotrwałej, często obłożnej choroby, domniemywać można, iż szybko rozrastająca się liczba
seniorów przekładać się będzie na wzrost zapotrzebowania na wsparcie.
W 2018 roku zaplanowano w oparciu o decyzje administracyjne 20957,96 godzin usług
opiekuńczych dla 96 osób, z tego zrealizowano 17 166,50 godzin dla 92 osób.
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Analiza zrealizowanych w 2018 roku usług opiekuńczych w oparciu o wiek i płeć
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Natomiast, w oparciu o decyzje administracyjne w 2018 roku zaplanowano 936 godzin
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 8 osób, z tego
zrealizowano 786 godzin dla 7 osób.
ŚWIADCZENIA W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH MOPS W 2018 ROKU
Liczba osób,
świadczenie

którym

przyznano Kwota
świadczeń

ZASIŁEK STAŁY

160

7 301 685

ZASIŁEK OKRESOWY

98

83 571

SCHRONIENIE

33

110 316

POSIŁEK

195

100 579

W tym:
DLA DZIECI

169

56 544

USŁUGI OPIEKUŃCZE

97

354 574

ZASIŁEK CELOWY - ZDARZENIE
LOSOWE
1

4 500
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SPRAWIENIE POGRZEBU
INNE ZASIŁKI
NATURZE

6

13 614

CELOWE I W 311

W tym:
ZASIŁEK CELOWY SPECJALNY

2 254 138

30

11 263

45

1 253 508

Odpłatność gminy za pobyt w DPS

POWODY PRZYZNANIA POMOCY PRZEZ MOPS w 2018 ROKU
Powody przyznania

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Ubóstwo

329

619

Sieroctwo

1

1

Bezdomność

60

67

Potrzeba ochrony
macierzyństwa

29

138

W tym:
wielodzietność

15

83

Bezrobocie

237

565

Niepełnosprawość

251

400

377

626

Długotwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekwychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego110
ogółem

342

W tym :
rodziny niepełne

40

119

W tym:
rodziny wielodzietne

18

101

Przemoc w rodzinie

10

26
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Alkoholizm

94

Narkomania

124
12

15

Trudności w przystosowaniu się
po zwolnieniu z ZK
9

9

Zdarzenie losowe

1

3

Sytuacja kryzysowa

0

0

Opieka nad najmłodszymi
W Wodzisławiu Śląskim działa jeden żłobek prowadzony przez miasto jako jego
pomocnicza jednostka organizacyjna oraz parę prywatnych placówek świadczących usługi
opiekuńcze dla najmłodszych. W Żłobku Miejskim nr 1 w 2018 roku opiekę otrzymywało 50
dzieci. Na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego na dzień 31.12.2018 roku działały dwa żłobki
oraz dwa kluby dziecięce:
1. Żłobek Miejski nr 1 w Wodzisławiu Śląskim os. XXX-lecia 61,
2. Akademia Dziecka Eureka ul. Zgoda 9, Wodzisław Śląski,
3. Klub Malucha Kreatywne Szkraby ul. Partyzantów 2, Wodzisław Śląski,
4. Niepubliczny Żłobek "Mali Einsteini" ul. Leszka 10, Wodzisław Śląski.
Liczba miejsc w żłobkach wynosi 75, natomiast w klubach dziecięcych 45, co daje w
sumie 120 miejsc. Liczba dzieci oczekujących na miejsce w żłobku i zapisanych na liście
rezerwowej w 2018 roku wyniosła 29, natomiast w klubach dziecięcych 15.

Wsparcie rodziny i jej funkcji
MOPS. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustaw:
o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o pomocy
uprawnionym do alimentów, o dodatkach mieszkaniowych, a także ustawy o systemie oświaty
w zakresie stypendiów socjalnych dla uczniów. Ponadto od roku 2014 ośrodek realizuje zapisy
ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz wydaje decyzje w sprawie dodatku
energetycznego.
Średnia liczba rodzin pobierających w roku oceny świadczenie wychowawcze 500+
wyniosła 2552 rodziny. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta spadła o 208 rodzin, co
stanowi 8% spadek w stosunku do roku poprzedniego. Całkowita kwota przyznanego
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świadczenia wychowawczego w roku oceny wyniosła 23 534 979,31 zł. W porównaniu do roku
2017 kwota ta zmalała o 1 287 559,00 zł.
W dniu 1 czerwca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30
maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry
start (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061) określające szczegółowe warunki realizacji rządowego
programu Dobry Start ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie ustanowienia rządowego programu Dobry start (M.P. z 2018 r., poz. 514).
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim 5121 uczniów otrzymało
Świadczenie Dobry Start. Kwota wypłaconych świadczeń w 2018 roku wyniosła 1 536 300,00
zł.
Systematycznie wzrasta liczba świadczeń opiekuńczych, w których skład wchodzą:
zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Ilość
świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego w stosunku do roku 2017 wzrosła o 454, co daje 3% wzrost,
natomiast liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego wzrosła z 1820 do 2124, co daje
wzrost o 17 % w stosunku do roku poprzedniego.
Spadek natomiast odnotowano w liczbie świadczeń specjalnego zasiłku opiekuńczego
. Liczba ta zmalała z 199 do 155 świadczeń, co daje spadek o ponad 22% Zgodnie z ustawą
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” , od stycznia 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej realizuje zadania wynikające z programu „Za życiem”. Jednorazowe świadczenie w
wysokości 4 000,00 zł przysługuje z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W roku oceny
wypłacono 7 takich świadczeń na łączną kwotę 28 000,00 zł.
Jeśli chodzi o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, to liczba rodzin pobierających
to świadczenie w roku oceny wynosiła 216, co daje 12% spadek w stosunku do roku
poprzedniego. Jednocześnie spadła też liczba osób pobierających to świadczenie z 371 do 324,
co daje 13% spadek do roku poprzedniego. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te
przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
725,00 zł . W porównaniu do roku 2017 liczba gospodarstw domowych korzystających
z dodatków mieszkaniowych zmniejszyła się z 779 do 682, co daje spadek o niespełna 13% .
Jeśli chodzi o dodatki energetyczne (o dodatek energetyczny mogą ubiegać się gospodarstwa,
które korzystają z dodatku mieszkaniowego) to również zauważalny jest spadek ilości
gospodarstw korzystających z tej formy pomocy. I tak w 2017 liczba ta wynosiła 300
gospodarstw, natomiast w roku oceny uległa redukcji o 62 gospodarstwa, co daje spadek
o 21% w stosunku do 2017 roku.
WPWD DZIUPLA. Działalność o charakterze profilaktycznym, wspierającym
i pomocowym ukierunkowaną na rodzinę i dziecko prowadzi w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”.
W czterech świetlicach środowiskowych świadczona jest pomoc w opiece
i wychowaniu. W roku 2018 z zajęć w nich korzystało 129 dzieci. Świetlice utrzymywane są ze
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środków pochodzących z opłat za sprzedaż alkoholu w ramach rozdziału Przeciwdziałanie
alkoholizmowi w dziale Ochrona zdrowia zgodnie z wytycznymi ustawy o przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Mają one za zadanie m.in. niwelować skutki stresu i traumatycznych przeżyć,
jakich doświadczają lub doświadczyły dzieci na skutek problemu uzależnienia i przemocy
w rodzinie. Kadra pedagogiczna pracuje nad wyrównywaniem deficytów rozwojowych,
rozwijaniem umiejętności społecznych tak, aby zapobiegać niedostosowaniu społecznemu.
Dzieci mogą uczestniczyć w codziennych zajęciach w roku szkolnym oraz w czasie ferii
i wakacji kiedy to organizuje się dla nich wypoczynek w oparciu o programy profilaktyczne
na miejscu i podczas obozów wyjazdowych. W 2018 roku w obozie zimowym organizowanym
przez placówkę w Bieszczadach brało udział 24 wychowanków, w obozie letnim w Zakopanem
34 wychowanków.
Równolegle do pracy z dzieckiem prowadzona jest praca z rodziną, szczególnie
w przypadkach rodzin ze zdiagnozowanymi trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.
W roku 2018 pracowano świadcząc asystenturę rodzinną ze 116 rodzinami w celu poprawy
jakości funkcjonowania rodziny tak, aby dzieci wychowujące się w niej miały bezpieczne
warunki do pełnego właściwego rozwoju.
Poza ww. formą wspierania rodzin organizowano w WPWD „Dziupla”:
1)
pomoc psychologiczną – w 2018 roku 48 osób korzystało z terapii, dodatkowo
udzielono
134 porad (najczęściej związane były z trudnościami wychowawczymi,
trudnościami w kontaktach społecznych, zaburzonymi relacjami rodzica z dzieckiem,
zaburzeniami zachowania dziecka, samookaleczeniami i niepełnosprawnością).
2)
szkołę dla rodziców – 27 uczestników, z czego 15 osób ukończyło cykl 15 spotkań po
2,5 godziny.
Placówka przygotowana jest do organizowania spotkań rodzica z dzieckiem po
rozstaniu rodziców. W roku 2018 organizowano takie spotkania dla 13 rodzin.
WPWD „Dziupla” współpracuje ściśle ze Stowarzyszeniem „Przy Dziupli”,
ukierunkowanym na działania dedykowane rodzinom z problemem niepełnosprawności.
Wspólne działania w roku 2018:
•
festyn „Jesteśmy razem 2” dedykowany rodzinom z problemem niepełnosprawności,
organizowany na wodzisławskim Balatonie, współfinansowany ze środków miejskich;
•
projekt „Pływaj z nami” dofinansowany w ramach Programu „Decydujesz –
pomagamy” organizowanego przez TESCO, dzięki któremu 25 dzieci z „Dziupli” i 15 dzieci
niepełnosprawnych mogło uczestniczyć w zajęciach pływania na wodzisławskiej Mancie przez
okres 4 miesięcy;
•
projekt „Profilaktyka przemocy i uzależnień” (ze środków miejskich pozyskanych
w ramach konkursu ogłoszonego przez prezydenta miasta) 10 dzieci i 5 rodziców uczestniczyło
w 12 spotkaniach warsztatowych i wycieczce;
•
spotkania wspierające rodziców dzieci niepełnosprawnych pt. „Spółdzielnia dobrych
myśli” - 7 spotkań.
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Dodatkowo w ramach porozumienia o użyczenie pomieszczeń na terenie WPWD
„Dziupla” raz w tygodniu odbywały się spotkania Grupy Anonimowych Alkoholików „CzAArna
Owca” i Grupy Anonimowych Narkomanów „Na Nowo”, co wpisuje się w działalność
profilaktyczną jednostki i jest dopełnieniem oferty skierowanej do osób i rodzin z problemem
uzależnień.
W roku 2018 WPWD „Dziupla” opracowała ankietę w związku z zadaniem rozeznania
problemu zaburzeń depresyjnych, jakie wyznaczył prezydent miasta zespołowi składającemu
się z dyrektorów MOPS, WORiT i WPWD „Dziupla” z koordynatorem w osobie kierownika
ówczesnego Biura Kultury Sportu i Zdrowia. Wyniki ankiet z 12 szkół podstawowych pokazały,
że zaburzenia rozwoju psychicznego diagnozuje się u 340 dzieci, co uzasadnia rozwój usług
społecznych i zintensyfikowania działań prozdrowotnych z dbałością o poprawę kondycji
psychofizycznej młodych wodzisławian.

ZASOBY MIESZKANIOWE. W ostatnich latach spadła liczba mieszkań komunalnych
w zasobie gminy. Spadek zanotowano również w ilości złożonych wniosków o mieszkanie
komunalne. I tak liczba mieszkań komunalnych zmniejszyła się o 93 mieszkania, co daje 4%
spadek w stosunku do roku 2017. Liczba złożonych wniosków o mieszkanie komunalne
zmniejszyła się o 33,88%. Wzrosła natomiast zarówno liczba osób oczekujących na mieszkanie
socjalne (z 70 do 95), jak i liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego (z 31
do 35).
Wzrasta natomiast ilość powierzchni mieszkalnych oddawanych do użytku na rynku
prywatnym. W mieście sukcesywnie zwiększa się ilość jedno i wielorodzinnych budynków,
w tym kameralnych osiedli.

RODZINA 3+. Miasto wspiera także rodziny wielodzietne. Od lat, z powodzeniem,
prowadzony jest program "Rodzina 3+". Od marca 2012 roku w Wodzisławiu Śląskim
obowiązuje specjalna oferta dla rodzin wielodzietnych, które mogą nabyć wyjątkową kartę
zapewniającą konkretne zniżki i ułatwienie wielu spraw. Program Rodzina 3+ funkcjonuje
w zmienionej formie od 2018 roku. Jest to związane z wejściem w życie uchwały
nr XLVI/465/18 z dnia 28 września 2018 wnoszącej nowe zniżki i udogodnienia do programu.
Program dla rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+” skierowany jest do rodzin
wielodzietnych i zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, którym
przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przyznanej na podstawie ustawy z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.). W 2018
roku Urząd Miasta wydał 180 nowych kart dla wodzisławskich rodzin. Łącznie z tej formy
wsparcia korzysta obecnie 646 rodzin w mieście.
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Wsparcie osób niepełnosprawnych
USŁUGI MOPS. Podobnie jak w roku poprzednim, seniorzy oraz osoby
niepełnosprawne zostały objęte pomocą w postaci usług opiekuńczych, które nadal świadczy
Polski Czerwony Krzyż. Ta forma pomocy jest skierowana do osób, które mają trudności
w codziennym funkcjonowaniu, nie potrafią samodzielnie zaspokoić niezbędnych potrzeb
życiowych i nie mogą liczyć na wsparcie rodziny. Liczba osób korzystających z usług
opiekuńczych stale rośnie, co jest konsekwencją zjawiska starzenia się społeczeństwa.
W porównaniu do roku poprzedniego liczba osób korzystających wzrosła z 93 do 97 osób.
Koszt zleconej usługi w 2018 roku wyniósł 354 574,00 zł co w stosunku do roku poprzedniego
daje wzrost wydatków o 70 163,00 zł (niespełna 25%).
USŁUGI WORiT. Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowa
rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego” został
ogłoszony Zarządzeniem nr OR-I.0050.20.2018 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 16 stycznia 2018 roku. Realizatorem został Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii
Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 20.
Na realizację programu Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci
i Młodzieży otrzymał środki finansowe w wysokości: 250 750,00 zł.
Działania podjęte przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży
w ramach programu zdrowotnego wraz z ilością świadczeń:
Wczesna Interwencja – program obejmował kompleksową rehabilitację i terapię dzieci
niepełnosprawnych lub zagrożonych nieprawidłowym rozwojem w wieku do 7 lat
wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju.
W ramach wczesnej interwencji podjęto następujące działania:
- diagnozowanie medyczne, pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne,
- rehabilitacja lecznicza,
- prowadzenie terapii psychologicznej dzieci i rodziców,
- prowadzenie terapii logopedycznej,
- prowadzenie terapii pedagogicznej.
Ilość świadczeń zdrowotnych: 1787 x 110 zł = 196 570,00 zł.
Grupowe zajęcia korekcyjne – program obejmował kompleksowe i zespołowe działanie
poprzez stosowanie różnych metod leczenia i rehabilitacji, które miały na celu przywrócenie
dzieciom i młodzieży w wieku 7-18 lat pełnej lub możliwie maksymalnej sprawności fizycznej.
W ramach grupowych zajęć korekcyjnych dzieci korzystały z ćwiczeń korekcyjnych
i korygujących wady postawy.
Ilość świadczeń zdrowotnych: 774 x 70 zł = 54 180,00 zł.
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KOORDYNATOR DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. W lutym 2018 roku w Urzędzie
Miasta rozpoczęła pracę osoba koordynatora do spraw osób niepełnosprawnych. Koordynator
ds. osób niepełnosprawnych ma przede wszystkim czuwać nad dostrzeganiem potrzeb osób
niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie.
UDOGODNIENIA. W 2018 roku w naszym mieście trwała dyskusja o dostosowywaniu
przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tej kwestii w minionym roku
zorganizowane zostały miejska konferencja i panel. Pierwsze efekty wspólnych ustaleń
w postaci kolejnych udogodnień dla niepełnosprawnych są już widoczne w mieście.
Dzięki rozmowom z osobami niedowidzącymi, na schodach prowadzących na os. XXXlecia pojawiły się specjalne, perforowane, żółte nakładki. Nie bez znaczenia jest tutaj kolor,
który ma ułatwiać poruszanie się osobom słabo widzącym. Z myślą o osobach niewidzących
postawiono na perforowaną powierzchnię nakładek. Wykonaniem zajęły się Służby
Komunalne Miasta.

Warto wspomnieć także o dostawce zamontowanej przez pracowników SKM przy
krawężniku na ul. Księżnej Konstancji. Dostawka umożliwia poruszanie się po tym fragmencie
chodnika osobom na wózkach inwalidzkich. Dodatkowym atutem są kontrastujące kolory linii,
stanowiące udogodnienie dla osób niedowidzących. Dodatkowo, znajdujące się pomiędzy
Rynkiem a Małym Rynkiem czarne słupki obklejono jasną taśmą. Ma to ułatwić
przemieszczanie się po tym terenie osobom niedowidzącym i słabo widzącym.

Wsparcie osób bezdomnych
Artykuł 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. stanowi,
iż do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia,
zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
Do grona osób nieposiadających elementarnego zabezpieczenia jakie zostały ujęte
we wskazanym powyżej artykule należą między innymi osoby bezdomne. Realizacja działań
z tego obszaru należy do wszystkich służb społecznych pracujących na rzecz osób bezdomnych
ze szczególnym uwzględnieniem Policji, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz organizacji pozarządowych jak również służby zdrowia.
Skala zjawiska bezdomności zgodnie z corocznymi sprawozdaniami dotyczącymi
liczenia osób bezdomnych przebywających na terenie naszej gminy przejawia tendencję
wzrostową. Analiza danych ukazuje, iż w roku 2018 odnotowano 54 osoby bezdomne, gdzie
w roku 2017 takich osób było 41, a w roku 2016 – 44.
Powyższe dane potwierdzają również informacje uzyskane z organizacji udzielających
schronienia osobom bezdomnym, które także potwierdzają, iż problem bezdomności nie
maleje, a osób, które doświadczają problemu bezdomności z roku na rok przybywa.
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Działając w trosce o właściwe zabezpieczenie środowisk osób bezdomnych jak również
w trosce o sprawną organizację pracy w ww. obszarze wsparcia, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej jako instytucja wiodąca w sprawach osób bezdomnych każdego roku przygotowuje
placówkę do rozpoczęcia sezonu zimowego i problemów z nią związanych.
Tym samy mając na względzie posiadane doświadczenie w zakresie niesienia pomocy osobom
bezdomnym w bieżącym okresie celem ochrony wskazanego środowiska podjęto następujące
działania:
•

uruchomienie Ogrzewalni dla osób bezdomnych,

•
zabezpieczenie schronienia zgodnie z art. 17 ust.1 pkt.3 oraz art. 48 a ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej w oparciu, o które gmina zobowiązana jest do zapewniania schronienia
przez przyznanie tymczasowego schronienia w każdej z wymaganych form tj.:
•

w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi,
• prowadzenie stałych akcji informacyjnych w celu upowszechniania warunków
i możliwości udzielania pomocy dla osób bezdomnych,
• rozpowszechnianie informacji o procedurach niesienia pomocy przez wszystkie służby
działające na terenie miasta,
•
nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami
zainteresowanymi działaniem w obszarze wsparcia dla środowiska osób bezdomnych.

Zasoby instytucjonalne miasta oferujące schronienie
OGRZEWALNIA. Pomieszczenie ogrzewalni wyposażone jest w sprzęty zgodne
z standardami przewidzianymi do placówki o wskazanym charakterze, ogrzewalnia ma
możliwość pomieszczenia około 10 osób. Godziny otwarcia ogrzewalni przewidziano od 18.00
do 8.00 rano, w sytuacji zaistnienia silnych mrozów czas pracy może zostać wydłużony.
W bieżącym okresie zimowym 2018/2019
SCHRONISKA. Na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego funkcjonują dwie placówki
o profilu schroniska, tj. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Marklowickiej 17 oraz
Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn "Albert" przy ul. Rzecznej 24. Oprócz podstawowego
wsparcia jakim jest udzielenie schronienia, placówki te realizują również szereg zadań
skupionych na problemach zdiagnozowanych u osób bezdomnych. Do elementarnych
i podstawowych należą problemy związane z uzależnieniami, brakiem lub niskim poziomem
aktywności zawodowej, złą sytuacją zdrowotną itp.
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Marklowickiej 17, działa od czerwca
1998, prowadzone jest przez Towarzystwo Charytatywne “Rodzina”. Placówka na terenie
Wodzisławia Śląskiego posiada obecnie 21 miejsc noclegowych. Osoby bezdomne, które
przebywały w schronisku w roku 2018 to w większości bezdomni z ościennych gmin. Poniższa
tabela przedstawia szczegółowych wykaz z podziałem na gminę, w której osoba bezdomna
posiadała ostatnie stałe zameldowanie.
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Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn "Albert" przy ul. Rzecznej 24 działa od czerwca
2016, prowadzone jest przez Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta Koło wodzisławskie.
Placówka posiada 14 miejsc noclegowych. Wskazana placówka w roku 2018 zgodnie
z ogłoszonym konkursem ofert na wspieranie zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego
w zakresie pomocy społecznej poprzez zapewnienie całodobowego schronienia wraz z pełnym
wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z dnia
13.03.2018r., zapewniała schronienie dla osób bezdomnych, których ostatnie miejsce stałego
zameldowania było na terenie Wodzisławia Śląskiego. Poniższa tabela przedstawia
szczegółowych wykaz ilości osób przebywających w placówce.

Wsparcie seniorów
RADA SENIORÓW. W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące
lokalnej społeczności w naszym mieście powołana została Wodzisławska Rada Seniorów.
Wodzisławska Rada Seniorów zrzesza przedstawicieli osób starszych oraz reprezentantów
podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych
oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.
W skład Rady wchodzi 8 członków. Ich kadencja trwa 4 lata. Członkiem może być osoba,
która na stałe mieszka w Wodzisławiu Śląskim i uzyska poparcie co najmniej 40 osób mających
również stałe miejsce zamieszkania w mieście, z wyjątkiem osób wskazanych spośród swoich
przedstawicieli przez podmioty działające na rzecz osób starszych.
SZCZEPIENIA. Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn. „Program
szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego w wieku 60+”
został ogłoszony Zarządzeniem nr OR-I.0050.186.2018 Prezydenta Miasta Wodzisławia
Śląskiego z dnia 22 maja 2018 r.Łącznie w 2018 roku w ramach Programu szczepień
ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego w wieku 60+ zostało
zaszczepionych 1706 osób. Koszt szczepień wyniósł 85 300 zł.
KARTA SENIORA. Od 2015 roku w Wodzisławiu Śląskim wydawane są Wodzisławskie
Karty Seniora. Jest to specjalny program, skierowany do mieszkańców naszego miasta, którzy
ukończyli już 60 rok życia, z którego na chwilę obecną korzysta już 1564 seniorów. W 2018
roku Urząd Miasta wydał 240 kolejnych kart.
Program Wodzisławska Karta Seniora zakłada włączenie miejskich jednostek
organizacyjnych i instytucji kultury oraz firm prywatnych do działań służących poprawie jakości
życia i aktywizacji seniorów. Dzięki uczestniczeniu w programie seniorzy mogą skorzystać
z promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje specjalnie z myślą o nich. Każda
osoba mieszkająca na terenie miasta, która ukończyła 60 lat, może w prosty sposób przystąpić
do programu poprzez złożenie wypełnionego wniosku. Udział seniorów w programie
Wodzisławska Karta Seniora jest bezpłatny.
Głównym celem programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości
życia wodzisławskich seniorów. Program Wodzisławska Karta Seniora jest elementem polityki
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społecznej realizowanej przez miasto. Jego celem jest podniesienie poziomu aktywności
i sprawności seniorów poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcenie
do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.
Osoby legitymujące się kartą mogą korzystać z ulg korzystając z usług miejskich
jednostek organizacyjnych. Zniżki na różnego rodzaju usługi oferują również prywatne firmy
i usługodawcy. Do programu przystąpiło kilkadziesiąt różnych firm i przedsiębiorców,
oferujących zniżki na usługi gastronomiczne, zakupy, pobyty w sanatoriach.

III.3 Rozwój i promocja rynku gospodarczego
Oferta inwestycyjna miasta
Na terenie miasta znajduje się bogata oferta atrakcyjnych komercyjnie obszarów
inwestycyjnych o łącznej powierzchni ponad 230 ha, w tym ponad 29 ha terenów miejskich
i ponad 200 ha terenów należących do właścicieli prywatnych i innych (Skarb Państwa,
Kościół). Wszystkie są bardzo korzystnie skomunikowane, dysponują też całkowitym bądź
częściowym uzbrojeniem.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zdecydowana
większość to tereny pod działalność usługową, handlową, produkcyjną bądź budownictwo
mieszkaniowe. Są one zróżnicowane zarówno pod względem powierzchni, jak i lokalizacji,
mogą więc zostać wykorzystane pod inwestycje różnego rodzaju, w zależności od preferencji
inwestora.
W latach 2007-2018 miasto sprzedało 40 nieruchomości o łącznej powierzchni 29 ha
z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą (tylko tereny miejskie). W przygotowaniu do
sprzedaży w latach 2019-2020 jest 9 ha pod działalność gospodarczą. Nieruchomości objęte
terenami inwestycyjnymi są przedmiotem obrotu. W 2018 roku zbyto na rzecz inwestorów
1,3379 ha terenów pod działalność gospodarczą.
Oferty inwestycyjne zgłoszone są w bazie Invest in Silesia Śląskiego Centrum Obsługi
Inwestora i Eksportera
prowadzonym przez Wydział Gospodarki i Współpracy
Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, w bazie Polskiej Agencji
Inwestycji i Handlu w Warszawie oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Zasadniczą ofertę inwestycyjną miasta stanowią następujące tereny:
1. Ul. Kokoszycka, ul. Batory 12,7572 ha – w planie zagospodarowania przestrzennego
przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe i usługi. Jest to duża niezabudowana
nieruchomość gruntowa położona w pobliżu największych wodzisławskich osiedli
mieszkaniowych w rozwijającej się strefie usługowo-handlowej. Posiada dobre warunki
komunikacyjne, bezpośrednio przy drodze powiatowej, w bliskiej odległości od węzła
komunikacyjnego autostrady A1 w Mszanie (około 7 km). Teren jest uzbrojony w sieć
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elektryczną, wodnokanalizacyjną, ciepłowniczą i telefoniczną, właścicielem jest miasto
Wodzisław Śląski. Na części terenów w chwili obecnej powstały i powstają nowe obiekty
usługowe i budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej.
2. Obszar inwestycyjny Olszyny – 125 ha – przeznaczenie produkcyjno-usługowe, Największy
obszar inwestycyjny greenfield w sąsiedztwie autostrady A1, około 10 km od pierwszego
i drugiego zjazdu z A1 w Polsce. Właściciele terenu to: Archidiecezja Katowicka - 53,3729 ha,
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - 24,0584 ha, miasto Wodzisław Śląski - 2,5396 ha,
Grunty prywatne - 45,0291 ha. Optymalny dla dużych inwestycji produkcyjnych i usługowych.
Bezpośrednio usytuowany przy zmodernizowanej drodze powiatowej z bezpośrednim
dostępem do drogi wojewódzkiej 936. W 2016 roku zrealizowano nową drogę dojazdową od
ul. Młodzieżowej (DW 936) do ul. Olszyny przystosowaną do transportu ciężkiego. Jest
łagodnie nachylony w kierunku południowym z niewielkimi deniwelacjami, bezdrzewny,
suchy bez podmokłości. Teren uzyskał w 2012 roku tytuł laureata w ogólnopolskim
konkursie Grunt na Medal. Jest to największy niezabudowany teren inwestycyjny
w Wodzisławiu Śląskim. Sąsiedztwo stanowi strefa przemysłowa gminy Gorzyce, tereny
rolnicze i leśne, obszary słabo zaludnione. Uzbrojony jest w sieć elektryczną, wodociągową,
kanalizacyjną i telekomunikacyjną.
3. Ul. św. Wawrzyńca - Mszańska – 72.7592 ha – teren usługowo-produkcyjny. Położony
jest około 100 m od drogi powiatowej, w bliskiej odległości od węzła komunikacyjnego A1
w Mszanie (około 2,5 km). Tereny te obejmują w znacznej części rekultywowane tereny po
byłej KWK 1 Maja. W niewielkiej odległości znajduje się osiedle mieszkaniowe i nowo
powstające przedsiębiorstwa. Teren posiada dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej,
kanalizacyjnej, telefonicznej i centralnego ogrzewania, właścicielem jest miasto Wodzisław
Śląski 6,0333 ha, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 23,9302 oraz firma prywatna 42,7957 ha.
4. Ul. Witosa/Kolejowa – 1.8934 ha – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod
usługi komercyjne na powierzchni powyżej 2000 m2. Położona jest w ścisłym centrum miasta,
200 m od rynku, w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych miasta - teren przylega do
drogi krajowej DK78 Gliwice – Chałupki, dróg wojewódzkich DW 933 do Jastrzębia Zdroju i DW
932 oraz linii kolejowej Katowice – Rybnik - Chałupki. Jest zlokalizowana około 4 km od węzła
autostrady A1 w Mszanie. Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej
i kanalizacyjnej, właścicielem jest miasto Wodzisław Śląski.
5. Ul. Bogumińska – 10,37 ha – atrakcyjny teren usługowo-produkcyjny położony
bezpośrednio przy drodze krajowej DK78, około 1 km od centrum miasta. Posiada bezpośredni
dostęp do linii kolejowej Katowice-Rybnik-Chałupki. Jest położony w bliskiej odległości
od węzła autostrady A1 w Mszanie. Możliwość podłączenia do sieci wodociągowej
i elektrycznej, gazowej i kanalizacyjnej. Właściciele terenu to: osoby prywatne 6.5019 ha,
miasto Wodzisław Śląski 0.5139 ha, parafia rzymskokatolicka Wodzisław Śląski 3.3574 ha.
6. Ul. Marklowicka AF – 2.1273 ha – niezabudowana nieruchomość usługowo-produkcyjna
w rozwijającej się strefie gospodarczej miasta, w bliskiej odległości od węzła autostrady A1
w Mszanie (6,3 km). Posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej DW 932 do Żor oraz
jest zlokalizowany około 2 km od drogi krajowej DK78 relacji Gliwice – Chałupki. Teren posiada
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możliwość podłączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej
i telefonicznej. Teren jest własnością prywatną.
7. Ul. Marklowicka AR – 4,51 ha – niezabudowana nieruchomość usługowo-produkcyjna
w gospodarczej strefie miasta, w bliskiej odległości od węzła autostrady A1 w Mszanie (6,5
km). Posiada dostęp do drogi wojewódzkiej DW 932 do Żor oraz jest zlokalizowany około 2 km
od drogi krajowej DK78 relacji Gliwice – Chałupki. Teren posiada możliwość podłączenia sieci
elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telefonicznej, właścicielem jest miasto Wodzisław
Śląski.
8. AGRO Wodzisław– 1,4 ha – prywatna, zabudowana nieruchomość leżąca w centrum
miasta przeznaczona na usługi, handel (w tym wielkopowierzchniowy). Ścisłe centrum miasta,
100 m od rynku. W pobliżu znajdują się liczne instytucje oraz obiekty handlowe i usługowe,
najbliższa zabudowa jest charakterystyczna dla centrów miast. Jednocześnie teren jest dobrze
skomunikowany – 250 m od drogi krajowej DK 78 Gliwice – Chałupki – głównej arterii
komunikacyjnej miasta. Uzbrojenie to sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa
i telekomunikacyjna.
Pełna informacja o terenach inwestycyjnych Miasta oraz informacje ważne z punktu
widzenia potencjalnych inwestorów znajdują się na portalu „Invest in Wodzisław”. Portal ten
został przygotowany zgodnie ze standardami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz
wytycznymi dotyczącymi dostępności stron internetowych WCAG 2.0. Portal funkcjonuje
w wersjach językowych polskiej i angielskiej, przygotowywana jest wersja w języku czeskim.

Współpraca z biznesem
Współpraca miasta z sektorem biznesowym realizowana jest na wielu płaszczyznach.
Jedną z nich jest edukacja. Ponad 40 autorskich programów opartych o innowacje, w tym
blisko 30 z zakresu kreatywności, kilkanaście z zakresu programowania i robotyki... To praca
całego środowiska oświatowego w Wodzisławiu Śląskim, ale również efekt wspólnych działań
miasta i biznesu. Rozbudowana sieć szkolnictwa, kształcąc uczniów, zmienia ich w fachowców
poszukiwanych na rynku pracy. Wykształcone społeczeństwo to kolejna szansa rozwoju dla
miasta i jego mieszkańców, dlatego w wodzisławskich przedszkolach i szkołach
wprowadzonych zostało tak wiele innowacyjnych zajęć.
Przykłady
wszechstronnych
z lokalnymi przedsiębiorcami:

działań

w

ramach

współpracy

miasta

1. Realizacja współpracy miasta Wodzisławia Śląskiego z Izbą Gospodarczą w Wodzisławiu
Śląskim oraz Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim, między
innymi przy organizacji imprez gospodarczych np.:
• współpraca w kapitule oraz doroczne współfinansowanie nagrody Powiatowy Lider
Przedsiębiorczości,
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• Współorganizacja II Forum Biznesowego Czego nie widać w drodze do sukcesu – w maju
2018 r.
• Współpraca przy organizacji licznych szkoleń i wydarzeń biznesowych i spotkań
edukacyjno-informacyjnych realizowanych przez Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości.
2. Aktywny udział wodzisławskich przedsiębiorców w tworzeniu Strategii rozwoju miasta
Wodzisław Śląski na lata 2014-2020 - na zaproszenie władz miasta – jeden z sześciu
warsztatów w ramach konsultacji społecznych był całkowicie poświęcony przedsiębiorczości.
3. Na terenie miasta jest 230 ha przygotowanych nieruchomości pod inwestycje dla
przedsiębiorców. Miejskie tereny inwestycyjne są systematycznie dozbrajane w infrastrukturę
konieczną dla rozwoju przedsiębiorczości. Zrealizowano m. in. bardzo ważną drogę dojazdową
do terenów inwestycyjnych ul. Olszyny – obecna ulica Rozowojowa, zmodernizowana została
ulica Olszyny oraz wybudowano nowy kolektor sanitarny. Została przygotowana
dokumentacja projektowa na kolejne drogi dojazdowe terenów inwestycyjnych przy ul.
Olszyny. Wybudowana została również droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych przy ul.
Kokoszyckiej i ul. Batorego. Ponadto została wykonana dokumentacja na budowę dróg
dojazdowych na pokopalnianym terenie inwestycyjnym położonym przy ul. św. Wawrzyńca.
Wybudowano tam nową sieć wodno-kanalizacyjną.
4. 26 września 2014 roku Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego podjęła uchwałę w sprawie
woli przystąpienia Miasta Wodzisławia Śląskiego do ,,Klastra Technopolia Śląska” (Silesian
Technopolis). Projekt Technopolia Śląska
stanowi trzon do działania organizacji,
przedsiębiorstw, urzędów oraz szkół i innych instytucji na terenie swojego oddziaływania.
Celem projektu jest opracowanie wspólnych działań edukacyjnych i innowacyjnych dla
rozwoju przemysłu High Tech, jako podstawy wizji rozwoju lokalnego.
5. Utworzono podstronę internetową na stronie Miasta „Invest in Wodzisław”, która
zawiera szereg informacji interesujących z punktu widzenia inwestorów i przedsiębiorców,
między innymi o zachętach i ulgach inwestycyjnych, w tym informacja o ulgach w podatkach
dla przedsiębiorców.
6. Systematyczny udział grupy wodzisławskich przedsiębiorców w Europejskim Kongresie
gospodarczym w Katowicach wspólnie z przedstawicielami władz Miasta Wodzisławia
Śląskiego. Doroczny Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to największa impreza
gospodarcza Europy Centralnej i dzięki inicjatywie oraz wsparciu organizacyjnemu
i finansowemu co roku uczestniczyła w nim grupa około 20 wodzisławskich przedsiębiorców.
7. Współpraca z firmami w ramach ukierunkowania edukacji pod przyszłe zawody.
Bezpośrednia współpraca z firmami jest realizowana w kilku obszarach. Ze wspólnej inicjatywy
Miasta i przedsiębiorców przy udziale Izby Gospodarczej rozpoczęto w 2015 r. realizację
kształcenia uczniów na dodatkowych zajęciach szachowych oraz wprowadzając naukę
kreatywności. W 2016 r. wszystkie szkoły przygotowały innowację pedagogiczną pn.
„Programowanie w języku Scratch z zastosowaniem układu Arduino Uno, której realizacja jest
wspierana przez współpracujące przedsiębiorstwa tj. POL-EKO-APARATURA sp.j.
z Wodzisławia Śląskiego i PREVAC sp. z o.o. z Rogowa, które są partnerami w zakresie realizacji
53 | S t r o n a

Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2018

i powstawania innowacji. Jednocześnie w 2018 r. 12 nauczycieli wodzisławskich szkół
ukończyło studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, które jest realizowane
w szkołach i m.in. polega na wizytach uczniów w lokalnych przedsiębiorstwach gdzie mają
możliwość poznania nowych technologii.
W bieżącym roku zostało uruchomione Wodzisławskie Centrum Nauki i Techniki
mieszczące się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Wodzisławiu Śląskim,
w którym powstały pracownie techniczne i warsztaty przy bezpośrednim udziale firm takich
jak: Pol - Eko Aparatura, Jordan, Capek sp. z.o.o, Adegis, Gros, Prevac sp. z o.o. Capek sp. z.o.o,
Bruk sp. z.o.o, Alfa - Elektro, Euroclas.

Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości
W 2017 roku swoją działalność rozpoczął Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości,
którego zadania związane są z rozwojem przedsiębiorczości i wsparciem dla osób planujących
rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Podstawowym założeniem realizowanego zadania publicznego pn. Inkubator
Przedsiębiorczości w Wodzisławiu Śląskim jest opracowanie i wdrożenie zintegrowanego
programu obejmującego działania teoretyczne i praktyczne polegające na świadczeniu
kompleksowych niekomercyjnych usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych na rzecz
osób podejmujących działalność gospodarczą oraz małych i średnich przedsiębiorców głównie
w pierwszym etapie ich funkcjonowania, a także promocja przedsiębiorczości. Wsparcie
doradcze skierowane jest dla wszystkich mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, którzy są
zainteresowani założeniem swojego pierwszego biznesu, ale brakuje im wiedzy
i doświadczenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Grupą docelową dla której
zaplanowane zostały działania są również mikro i mali przedsiębiorcy z Wodzisławia Śląskiego,
którzy szukają kapitału, wiedzy i kontaktów, które pozwolą im na szybszy rozwój biznesu.
W ramach Inkubatora zaplanowano i zrealizowano następujące działania:
REKRUTACJA I PROMOCJA. Stworzona została strona www Inkubatora Przedsiębiorczości
w Wodzisławiu Śląskim wraz z kanałem fanpage, na którym pojawiło się ok 250 notek
informacyjnych o działaniach inkubatora oraz informacje przydatne lokalnym
przedsiębiorcom. Ponadto przygotowano materiały promocyjne takie jak: wizytówki, ulotki
czy roll-up. Informacje o planowanych wydarzeniach były publikowane w wew. mediach
(strona www + fanpage) oraz kanałach zew. strona CRIS, lokalne media, strona Urzędu Miasta.
SZKOLENIA. W 2017 i 2018 roku zrealizowano 9 zaplanowanych szkoleń, w każdym z nich
uczestniczyło średnio 8 osób. Odbyło się również jedno ponadprogramowe szkolenie. Do
promocji szkoleń użyto zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych kanałów informacji oraz
programu do rejestracji www.evenea.pl .
• DORADZTWO I ANIMACJA DZIAŁAŃ PODMIOTÓW OTOCZENIA BIZNESU

54 | S t r o n a

Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2018

W ramach tego zadania w okresie 09.2017 – 12.2018 udało się przeprowadzić łącznie ponad
100 usług doradczych z konsultantem biznesowym. Większość z tych spotkań dotyczyło
tematyki pozyskiwania środków na start oraz możliwości założenia własnego biznesu na
próbę. Część osób po udzielonym doradztwie i pomocy w wypełnieniu wniosku
zakwalifikowało się do projektu finansowanego ze środków z Unii Europejskiej dotyczącego
dotacji na start oraz złożyło wnioski w PUP Wodzisław Śląski.
LOKALE NA START. W ramach działań promocyjnych doradca biznesowy oraz koordynator
projektu na wydarzeniach biznesowych, udzielali informacji o dostępnych lokalach na start.
Od kwietnia 2018 roku przygotowane zostały do wynajęcia lokale dla początkujących
przedsiębiorców na preferencyjnych warunkach.
WYDARZENIA BIZNESOWE. Do końca 2018 roku udało się zrealizować 10 lokalnych wydarzeń
biznesowych. W wydarzeniach wzięło udział łącznie prawie 300 osób. Zorganizowane
wydarzenia to:
• Czwartki w Social Media
• Śniadania biznesowe
• Business Stand - up
KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNESPLAN. W grudniu odbył się finał konkursu na Najlepszy Biznes
Plan. W wydarzeniu zaprezentowało się pięć firm z Wodzisławia Śląskiego, a w samym
wydarzeniu wzięło udział 40 mieszkańców Wodzisławia Śląskiego i okolic.

Rynek pracy w mieście
Na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy można stwierdzić,
że w zdecydowanym stopniu następuje pozytywna zmiana rynku pracy w Wodzisławiu
Śląskim. Liczba pracujących w mieście w okresie 2014-2017 wzrosła o prawie 15%, z 10 199
osób do 11 719. Jednocześnie spadła liczba osób bezrobotnych, co przekłada się na poprawę
wskaźnika udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym.
W zakresie tych wskaźników Wodzisław Śląski charakteryzował się lepszą tendencją niż
przeciętnie w grupie miast porównawczych. Stopa bezrobocia w 2007 r. wynosiła 11,8%,
w 2014 r. – 10,6%, w 2018 r. – 5,2%.
W latach 2014-2017 Wodzisław Śląski charakteryzował się najwyższym wskaźnikiem
liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w grupie miast porównawczych – 131
podmiotów na 1000 mieszkańców w 2017 r. Tendencja została utrzymana także w ubiegłym
roku. Jednocześnie w okresie tym następował stały przyrost tego wskaźnika (5 podmiotów na
1000 mieszkańców), co świadczy o wysokim poziomie rozwoju bazy ekonomicznej miasta
i silnej pozycji w tym zakresie. Według stanu na 31 grudnia 2018 roku liczba osób
bezrobotnych zarejestrowanych w gminie wynosiła 762 osoby, z czego:
- 482 stanowiły kobiety,
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- 280 stanowili mężczyźni.
Liczba osób długotrwale bezrobotnych wyniosła 362 osoby, z czego 232 stanowiły
kobiety. O 19% zmniejszyła się liczba bezrobotnych w stosunku do roku poprzedniego (z 938
do 762), natomiast o 27% zmalała liczba osób długotrwale bezrobotnych. Bezrobotni
mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego stanowią 33 % osób bezrobotnych zarejestrowanych
w powiecie wodzisławskim.
Struktura przedsiębiorstw według form prawnych (GUS, 2018)
Ogółem – 3978, w tym:
•
•
•
•
•

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 2817
spółki handlowe – 408
spółki z udziałem kapitału zagranicznego – 42
spółdzielnie – 13
pozostałe – 698

Struktura przedsiębiorstw według form PKD (GUS, 2018)
•
•
•
•
•

przemysł i budownictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w media – 790
handel i transport – 1248
usługi dla biznesu – 625
hotele i restauracje – 131
inne – 1184

Firmy według wielkości (GUS, 2018)
•
•
•
•

mikroprzedsiębiorstwa – 3764
małe firmy – 171
średnie firmy – 40
duże przedsiębiorstwa – 3

Podmioty gospodarcze nowo zarejestrowane w 2018 roku - 309
Ilość lokali użytkowych w zasobach miejskich w 2018 roku - 107

III.4 Edukacja i wychowanie w mieście
Do wodzisławskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli publicznych
w roku 2018 uczęszczało 5318 dzieci, w tym 1484 wychowanków przedszkoli.
Podopieczni wodzisławskich placówek uczęszczają na wiele ciekawych zajęć, zgodnie
z przyjętą, miejską strategią rozwoju oświaty. W szkołach i przedszkolach prowadzona jest
m.in. nauka kreatywności. Młodzi wodzisławianie rozwijają też swoje umiejętności np.
w Wodzisławskim Oświatowym Centrum Nauki i Techniki. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi
o kreowanie wartościowej oferty edukacyjnej.
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Dodatkowe zajęcia sportowe
W szkołach realizowane są dodatkowe zajęcia sportowe w dyscyplinach takich jak np.
biathlon, judo, narciarstwo biegowe czy szachy. Miasto wyraźnie stawia na rozwój biathlonu.
Przy współpracy z UKS Strzał Wodzisław prowadzone są klasy sportowe i mistrzostwa
sportowego w Szkołach Podstawowych nr 28, 10 i 21. Z myślą o biathlonie utworzone zostały:
Biathlonowy Ośrodek Szkolenia Sportowego i centrum noclegowe dla biathlonistów. Obecnie
w pobliżu Rodzinnego Parku Rozrywki “Trzy Wzgórza” budowana jest też dofinansowana ze
środków zewnętrznych, profesjonalna strzelnica biathlonowa. Zawodnicy chętnie korzystają
też z tras biegowych i rolkowych oraz strzelnicy laserowej, położonych na terenie RPR. Warto
wspomnieć też o umowie o współpracy zawartej z Polskim Związkiem Biathlonowym.
Klasy sportowe i dodatkowe zajęcia o profilu judo organizują natomiast Szkoły
Podstawowe nr 10 i 8. Możliwe jest to dzięki współdziałaniu z KS Wicher Wilchwy.
Dodatkowe zajęcia szachowe mają z kolei miejsce w Szkole Podstawowej nr 1, przy
współpracy z UKS Baszta Wodzisław Śląski. Zajęcia szachowe realizowane są ponadto
w wymiarze godziny w każdym oddziale klas III szkoły podstawowej jako zajęcia dodatkowe
dla wszystkich uczniów. Pilotażowo program “Nauka Gry w Szachy w Szkole” został
wprowadzony w Szkołach Podstawowych nr 1, 3 i 8 we wrześniu 2015 r. Do każdej
z podstawówek zakupione zostały zestawy do nauki gry w szachy. Wodzisławscy nauczyciele
biorą też udział w kursie przygotowującym do prowadzenie zajęć szachowych. Realizowane są
zajęcia, które prowadzi trener posiadający klasę mistrzowską. Dodatkowo, co roku ma miejsce
festiwal szachowy klas III. Organizowana jest także liga szachowa.

Zajęcia z kreatywności
Zajęcia z kreatywności prowadzone są w przedszkolach oraz wybranych klasach I-VIII
szkoły podstawowej. Dzięki wykorzystaniu metod twórczego nauczania na lekcjach oraz
zajęciom kreatywności uczniowie rozwijają w sobie umiejętność twórczego myślenia poza
schematami, rozwiązywania problemów, działania w grupie, skutecznej komunikacji
i zarządzania czasem. W 2018 r. w Wodzisławiu Śląskim odbyła się IV edycja Wodzisławskiego
Festiwalu Kreatywności, w który zaangażowało się prawie 50 zespołów i ponad 60 nauczycielitrenerów.

Program “Mała Ojczyzna”
Program realizowany jest we wszystkich placówkach w ramach edukacji
wczesnoszkolnej oraz historii i społeczeństwa według programu autorskiego. Program
obejmuje działania związane z realizacją podstawy programowej na I, II i III etapie edukacji,
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imprezy cykliczne oraz zadania dodatkowe związane z edukacją regionalną, a wynikające
z obchodów rocznicowych związanych z historią miasta i regionu. Celem programu jest
poszerzenie, przybliżenie i pogłębienie wiedzy o własnym mieście i regionie w aspekcie
wartości i różnorodności środowiska historycznego, kulturowego i społecznego oraz
kształcenia postaw lokalnego patrioty. W "Małej Ojczyźnie" ważne jest kształtowanie wśród
uczniów poczucia własnej tożsamości oraz otwarcia na drugiego człowieka, aktywnego
angażowania się w sprawy własnego regionu i działania na rzecz jego rozwoju. Program
umożliwia młodym ludziom poznanie własnego dziedzictwa kulturowego, wartości i treści
regionalnych, w przyszłości odnalezienie swojego miejsca w regionie, w Polsce i w świecie.

Program “Uczeń w Urzędzie”
Już na etapie edukacji w gimnazjum warto zapoznawać uczniów ze strukturami
i zakresem kompetencji podstawowych urzędów, w których jako człowiek dorosły będzie
musiał załatwiać sprawy. Uczeń, który pozna urząd, usługi jakie świadczy i możliwości jakie
stwarza, będzie w przyszłości świadomym klientem urzędu. To spowoduje, że będzie on mógł
w pełni wykorzystywać oferowane mu możliwości oraz zgodnie z prawem wywiązywać się
z obywatelskich obowiązków.
Program realizowany jest w najstarszych rocznikach. Jego główne cele to zapoznanie uczniów
z podstawowymi urzędami w Wodzisławiu Śląskim, zakresem zadań realizowanych przez
poszczególne urzędy, wprowadzenie wiedzy nt. poruszania się w sprawach urzędowych oraz
wizyta uczniów w urzędach.

Nauka programowania
„Programowania w języku Scratch z zastosowaniem układu Arduino Uno” uczą się
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. Innowacja programowa ma za zadanie nauczyć
uczniów logiki programowania, w przyjazny sposób wykorzystując do tego język
programowania Scratch z wykorzystaniem układu Arduino Uno. Program wspierają
współpracujące z miastem przedsiębiorstwa i instytucje. Przykład? Partnerskie
przedsiębiorstwa POL-EKO-APARATURA sp.j. z Wodzisławia Śląskiego i PREVAC sp. z o.o.
z Rogowa są odpowiedzialne za przygotowanie schematów podłączeń układu Arduino Uno
oraz realizację bezpiecznych podłączeń zestawu do każdej lekcji zgodnie z opracowanymi
scenariuszami.
W każdym roku szkolnym planowanych jest ok. 10 lekcji z obszaru programowania.
Zakres tematyczny corocznie jest rozszerzany o kolejny poziom edukacyjny. Młodzi
wodzisławianie są uczestnikami Miejskiego Konkursu Programowania w Języku Scratch
z Zastosowaniem Układu Arduino Uno.
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Doradztwo zawodowe
We wszystkich szkołach prowadzonych przez miasto realizowany jest autorski program
doradztwa zawodowego. Doradztwo polega na wspieraniu i przygotowaniu uczniów do
podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych, co jest zadaniem statutowym szkoły.
Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga aktywnych zachowań
i umiejętności podejmowania trafnych decyzji. Wszelkiego rodzaju wybory dotyczące zdobycia
wykształcenia czy kwalifikacji zawodowych wymagają coraz większej wiedzy o rynku pracy,
rynku edukacyjnym i o sobie samym. Istotnym jest, aby dokonując wyboru, uczeń kierował się
własnymi zdolnościami, pasjami, możliwościami, predyspozycjami. Program doradztwa
zawodowego realizowany jest na lekcjach wychowawczych. Miasto w tym zakresie
współpracuje z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego, przedsiębiorcami i Izbą
Gospodarczą w Wodzisławiu Śląskim.

Oświatowe Centrum Nauki i Techniki
Pracownia mechatroniki, chemiczno-fizyczna, ceramiczna, gastronomiczna, krawiecka
i stolarska oraz sale fotograficzno-malarska i sensoryczna składają się na nowoczesne, dobrze
wyposażone Wodzisławskie Oświatowe Centrum Nauki i Techniki, które mieści się w budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7. Całość powstała w ok. 1,5 roku. W planie jest jeszcze
utworzenie dwóch dodatkowych sal: audiowizualnej i studia nagrań.
Oświatowe Centrum Nauki i Techniki działające przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1
to efekt współpracy, jaka wywiązała się pomiędzy miastem a przedsiębiorcami. Wspólna wizja,
motywacja w dążeniu do wyznaczanych celów, konkretne wsparcie merytoryczne, finansowe,
doradcze ze strony przedsiębiorców zaowocowało stworzeniem miejsca, w którym można
rozwijać pasje zawodowe i cieszyć się nauką w zupełnie inny sposób. Podopieczni przedszkoli
i uczniowie szkół podstawowych mogą korzystać z oferty Centrum w ramach dziennych zajęć.
Pracownie służą też pozostałej młodzieży w ramach działalności OPP.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Rozwijające zajęcia z rękodzieła, mechatroniki, nauka gry na gitarze, spotkania chóru
i orkiestry. To tylko przykłady wyjęte z oferty Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 na os. XXX-lecia
41. W katalogu OPP znajdują się zajęcia takie jak: Akademia Przedszkolaka - zajęcia ruchowe
i plastyczne przeznaczone dla dzieci od 5. roku życia, malarstwo i rysunek - grupa dla szkoły
podstawowej i grupa dla szkoły ponadpodstawowej, ceramika artystyczna, rękodzieło, gitara,
majsterkowanie, krawiectwo, zajęcia kulinarne, mechatronika, chór, orkiestra, zajęcia
ruchowe z elementami gimnastyki artystycznej oraz zajęcia teatralne w ramach świetlicy.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne i dostępne dla dzieci od I klasy szkoły podstawowej do 21. roku
życia (z wyjątkiem Akademii Przedszkolaka - od 5. roku życia).
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Rada Uczniowska
We wrześniu 2015 r. została powołana Miejska Rada Uczniowska, w skład której
wchodzą przedstawiciele samorządów uczniowskich wodzisławskich szkół podstawowych.
Rada prowadzi działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród
uczniów. Spotkania z przedstawicielami samorządów uczniowskich organizowane są co
miesiąc. Z inicjatywy Miejskiej Rady Uczniowskiej w latach poprzednich organizowane były
konkurs “Utalentowany Wodzisław” czy “Wodzisławski Eko-rajd Uczniowski Szkół
Podstawowych i Gimnazjów”.
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE
Placówka

Nazwa projektu

SP 1

„Mobilność
szkolnej”

SP 2

ZSP 7

SP 15, SP 21

kadry

Okres
Kwota
Źródło
realizacji dofinansowania finansowania

edukacji 20162018

15.850 zł

Fundacja
Rozwoju
Systemu
Edukacji

„Kreatywność i język angielski 2016kluczem do przyszłości”
2018

137.615 zł

Fundacja
Rozwoju
Systemu
Edukacji

„Nauczyciel na miarę czasów –
doskonalenie umiejętności
zawodowych nauczycieli
Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu
Śląskim drogą do sukcesu”

56.194 zł

Fundacja
Rozwoju
Systemu
Edukacji

20162018

„Narodowy Program Rozwoju 2017
Czytelnictwa”
SP 5, SP 8, SP 10
2018

8.000

zł
MEN

36.000 zł
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13 szkół
podstawowych

„Aktywna tablica”

2018

182.000 zł

MEN

PP 19

„U źródeł rozwoju dziecka – 2017widzę, słyszę, mówię, skaczę”
2018

115.934 zł

Europejski
Fundusz
Społeczny

SP 28

„Learning Beauty”

20172018

84.826 zł

Fundacja
Rozwoju
Systemu
Edukacji

ZSP 1

„Język angielski – mój bilet 2017w przyszłość”
2019

70.148 zł

Erasmus+

13 szkół
podstawowych

„Umiem pływać”

2018

86.408,02 zł

Ministerstwo
Sportu

20172019

1.758.500 zł

Europejski
Fundusz
Społeczny

SP 1, SP 2, SP 3, „Kompetentnie wykształceni”
SP 4, SP 5, SP 9,
SP 10, SP 15, SP
16, SP 17, SP 21,
SP 28
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III.5 Bezpieczeństwo i porządek w mieście
Straż Miejska
O bezpieczeństwo mieszkańców Wodzisławia Śląskiego dba m.in. będąca wydziałem
Urzędu Miasta Straż Miejska. W roku 2018 swoim działaniem Straż Miejska obejmowała
miasto Wodzisław Śląski i gminę Godów czyli obszar o powierzchni 88 km2 zamieszkiwany
przez blisko 62 000 mieszkańców. Stan etatowo-osobowy Straży Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 20,75 etatów (21 osób). Stan osobowy zmniejszył się
w stosunku do roku 2017 o 2 pracowników.
W roku 2018 w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi Straż Miejska
w Wodzisławiu Śląskim ujawniła 1299 wykroczeń. W związku z podjętymi interwencjami
w roku 2018:
• wylegitymowano 2714 osób (sprawcy wykroczeń, osoby podejrzane o popełnienie
wykroczeń, świadkowie).
• wobec 834 osób zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci zwrócenia
uwagi, ostrzeżenia, pouczenia.
• 418 sprawców wykroczeń zostało ukaranych mandatami karnymi na łączną sumę
51 950,00 zł.
• skierowano 36 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego.
• ujawniono jedno przestępstwo i przekazano Policji jedną ujętą osobę.
• zabezpieczono cztery miejsca przestępstw, katastrof i innych podobnych zdarzeń.
• w godzinach nocnych prowadzono ochronę Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”.
Ogółem w ciągu całego 2018 roku strażnicy podjęli 7363 różnorodne interwencje.
Strażnicy zajmują się również wyłapywaniem bezpańskich i niebezpiecznych zwierząt,
głównie psów, w wyniku których w roku 2018 ujęto i przewieziono do Służb Komunalnych
Miasta 117 bezpańskich zwierząt. W roku 2018 największą część czasu poświęcili natomiast
kontroli posesji pod kątem gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych oraz kontroli
przydomowych kotłowni pod kątem spalania w urządzeniach grzewczych niedozwolonych
substancji.
W ciągu roku Straż Miejska skontrolowała 934 kotłownie, ujawniając 22 przypadki
spalania odpadów lub niedozwolonych paliw w piecach, za co nałożono 19 mandatów karnych,
udzielono dwóch pouczeń oraz skierowano jeden wniosek o ukaranie do sądu. Ponadto
ujawniono 13 przypadków spalania odpadów na powierzchni, za co nałożono kolejne pięć
mandatów oraz udzielono ośmiu pouczeń. W zakresie gromadzenia i pozbywania się
nieczystości ciekłych skontrolowane zostały 143 posesje. Przy tym ujawniono 101 wykroczeń,
za które nałożono 80 mandatów karnych, udzielono 20 pouczeń oraz skierowano jeden
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wniosek o ukaranie. Strażnicy w 2018 roku usunęli również z drogi poprzez odholowanie dwa
wraki pojazdów.
Eko patrol Straży Miejskiej w roku 2018 podjął wiele interwencji mających na celu
poprawę czystości i estetycznego wyglądu na terenie naszego miasta poprzez likwidację
dzikich wysypisk śmieci, z czego 35 interwencji zakończyło się uporządkowaniem
zaśmieconych terenów przez ich właścicieli, czasami także przez sprawców zaśmieceń. Przy
tym mandatami karnymi ukarano dziewięciu sprawców zanieczyszczeń, a dziewięć osób
zostało pouczonych.
Strażnicy miejscy prowadzą również całodobowy monitoring wizyjny miasta. System
monitoringu miejskiego obejmuje 34 punkty kamerowe zlokalizowane na terenie miasta.
Pracownicy obserwujący kamery monitoringu często reagują i powiadamiają patrole Straży
Miejskiej oraz Policji o zauważonych incydentach. W roku 2018 zauważone zostały dzięki
kamerom monitoringu miejskiego 60 różnego rodzaju zdarzenia. Straż Miejska otrzymała
również 59 wniosków o przekazanie zapisu nagrań z kamer celem uzyskania materiału
dowodowego.
Wodzisławscy strażnicy prowadzą także szereg działań o charakterze profilaktycznym
jako ważny element zapobiegania negatywnym zjawiskom, jak również propozycja
alternatywnych form działania. Przeprowadzone zostały następujące akcje profilaktyczne:
Niska emisja, Bezpieczne ferie, Bezpieczne wakacje, Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczna
Zielona Szkoła. Łącznie strażnicy miejscy przeprowadzili 17 spotkań edukacyjnych, w których
uczestniczyło blisko 1000 uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków z naszego
miasta.
Działania Straży Miejskiej obejmują także zabezpieczanie miejsc przestępstw, katastrof
lub innych podobnych zdarzeń albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami. Funkcjonariusze
straży brali udział w zabezpieczeniu miejsc kolizji i wypadków drogowych. Ponadto strażnicy
biorą udział w zabezpieczeniu różnego typu imprez, uroczystości i wydarzeń. Kontrolują
również miejsca zagrożone popełnianiem czynów zabronionych, wskazywane przez
mieszkańców na Krajowej Mapie Zagrożeń. W roku 2018 przeprowadzono 1732 takie kontrole.
W roku 2018 mieszkańcy miasta zwracali się do Straży Miejskiej o interwencje w 2734
zgłoszeniach, które najczęściej dotyczyły:
• ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 657 zgłoszeń,
• zagrożeń w ruchu drogowym i nieprawidłowego parkowania – 573 zgłoszenia,
• zwierząt – 453 zgłoszenia,
• zakłócania porządku publicznego i spokoju – 287 zgłoszeń,
• zagrożeń życia i zdrowia – 257 zgłoszeń,
• awarii technicznych – 163 zgłoszenia.
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Wsparcie straży pożarnych i Policji
Mając na uwadze konieczność zapewnienia jak najlepszego bezpieczeństwa
mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego, miasto niemal w każdym roku wspiera służby
mundurowe. W roku 2018 na nowy sprzęt oraz poprawę stanu mienia ochotniczych straży
pożarnych przeznaczono 303 980,16 zł. Miasto wsparło także Komendę Powiatową Policji
kwotą 65 480 zł, w tym 37 000 zł przeznaczono na zakup nowych radiowozów, pozostałe
środki natomiast na dodatkowe patrole piesze.
Warto także podkreślić, iż w minionym roku miasto udzieliło finansowego wsparcia
także wodzisławskiemu szpitalowi. Przekazano 50 tys. zł na zakup nowego sprzętu
medycznego.

III.6 Realizowane i zrealizowane zadania inwestycyjne
Rozwój miasta przebiega harmonijnie także dzięki licznym zadaniom inwestycyjnym.
W każdym roku budżetowym miasto prowadzi i realizuje około 100 zadań. Nie inaczej było
w roku 2018. Poniżej wskazane zostały najbardziej znaczące zadania inwestycyjne
prowadzone przez Urząd Miasta w ubiegłym roku.

Dworzec kolejowy i centrum przesiadkowe
Ideą projektu „Pociąg do dwóch kółek” jest zagospodarowanie terenu wokół obiektu
dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim w celu stworzenia zintegrowanego węzła
przesiadkowego, łączącego w jednym punkcie miasta transport kolejowy, autobusowy,
rowerowy i samochodowy. Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie atrakcyjności
komunikacji publicznej - komunikacji autobusowej oraz komunikacji kolejowej dla
mieszkańców oraz wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie miasta. W jego efekcie
tworzona jest infrastruktura dla zrównoważonego i efektywnego wykorzystania środków
transportu.
Zakres projektu obejmuje:
•
•
•

przebudowę, rozbudowę i remont budynku dworca kolejowego przy ul. Rybnickiej na
obiekt pn. Dworzec kolejowy w Wodzisławiu Śląskim,
zagospodarowanie terenu wokół dworca,
budowę tras rowerowych,
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•

budowę infrastruktury liniowej prowadzącej z Radlina do centrum przesiadkowego
w Wodzisławiu Śląskim.

Projekt jest częścią większego przedsięwzięcia w postaci kompleksowej rewitalizacji budynku
i obszaru dworca kolejowego.
Budynek dworca kolejowego po generalnym remoncie zostanie zaadaptowany pod dwie
formy użytkowe:
•
•

część A – Stacja Centrum Przesiadkowe Wodzisław Śląski,
część B – Stacja – Centrum Aktywności Społecznej.

Zakres prac budowlanych i wykończeniowych:
- remont elewacji, który ma na celu odsłonięcie i oczyszczeniu cegły, z której zbudowany jest
budynek, uzupełnienie ewentualnych jej ubytków,
- nadbudowa budynku - należy wykonać ją z cegieł o wymiarach i kolorze odpowiadającym
cegłom oryginalnym, zachowując odpowiednie przewiązanie cegieł,
- termomodernizacja obiektu wykonana od wewnątrz, przy użyciu mineralnych płyt
izolacyjnych z lekkiego betonu komórkowego,
- wymiana stropów nad parterem i pierwszym piętrem,
- wykonanie nowych klatek schodowych,
- wykonanie fundamentów pod projektowaną rozbudowę i szyb windowy,
- wykonanie szybu windowego przeszklonego,
- wykonanie iniekcji ścian piwnic w celu ich osuszenia,
- wymiana konstrukcji i pokrycia dachu,
- wymiana rur spustowych i rynien, obróbek blacharskich na elementy wykonane z blachy
cynkowo-tytanowej,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, wraz z wykonaniem
nowych nadproży ceglanych w ścianach zewnętrznych w nawiązaniu do ich historycznej formy
w obiekcie.
Ideą projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku dworca kolejowego w Wodzisławiu
Śląskim” jest kompleksowa przebudowa i rozbudowa części zdegradowanego budynku
dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim oraz jej adaptacja na Centrum Aktywności
Społecznej, służące realizacji przedsięwzięć zwalczających problemy społeczne w dzielnicach
Jedłownik Osiedle, Stare Miasto, Wilchwy oraz w dzielnicy Nowe Miasto.
Celem głównym projektu jest zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności
zamieszkującej obszar rewitalizacji, co zostanie osiągnięte dzięki utworzeniu infrastruktury
społecznej przyczyniającej się do rozwoju lokalnego, w tym przypadku do funkcjonowania
Centrum Aktywności Społecznej i pełniącej rolę służebną dla realizacji przedsięwzięć
rewitalizacyjnych na terenie obszaru rewitalizacji.
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Prace zakładają zachowanie starej konstrukcji obiektu. Ten został odtworzony poprzez
zabiegi konserwatorskie. Cegły mają z kolei naturalny kolor (czerwony). Obiekt został ponadto
uzupełniony o elementy iluminacji świetlnej. W projekcie dworca uwzględniono klatkę
zewnętrzną z windą, dzięki której z obiektu łatwiej będzie korzystać osobom
niepełnosprawnym. Uzyskana została również większa powierzchnia. Powstała także
dodatkowa galeria, połączona z I piętrem dworca.
Projekt zakłada, że na kondygnacji dolnej znajdą się między innymi: poczekalnia, strefa
kas, skrzynki do przechowywania bagażu, pełen węzeł sanitarny, punkt gastronomiczny, punkt
ładowania telefonów komórkowych, salonik prasowy. W tym miejscu zostanie zapewniony też
dostęp do Internetu. Na I piętrze znajdą się cztery sale warsztatowo-szkoleniowe,
z przeznaczeniem na spotkania np. organizacji pozarządowych.
Dzięki dofinansowaniu możliwa jest również budowa centrum przesiadkowego
(infrastruktury towarzyszącej) – projektu, który jest nierozerwalnie związany z projektem
rewitalizacji dworca. W projekcie uwzględniono między innymi: utworzenie parkingu na części
skweru na styku ulic Rybnickiej i Jana Pawła II, miejsca do bezpiecznego pozostawienia
rowerów, wypożyczalni rowerów czy parkingu dla osób niepełnosprawnych.
Wyodrębniono również nowe ścieżki rowerowe, usytuowane wzdłuż ulicy 26 Marca
oraz szeroki ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ulicą Pośpiecha i Rodzinnym Parkiem Rozrywki
„Trzy Wzgórza”.

Łącznik Stare Miasto – Rodzinny Park Rozrywki
W ramach budowy Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim stworzona
została ścieżka, dzięki której mieszkańcy w ułatwiony sposób mogą przemieszczać się
pomiędzy Starym Miastem, precyzyjniej: ulicą Pośpiecha i Rodzinnym Parkiem Rozrywki „Trzy
Wzgórza”. Prace zostały ukończone wczesnym latem 2018 roku.
Ścieżka jest idealnym miejscem zarówno dla spacerujących, jak i preferujących jazdę
na rowerze. Składają się na nią chodnik o szerokości dwóch metrów i nawierzchni z szarej
kostki oraz ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szerokości dwóch metrów i nawierzchni
z czerwonej kostki, ze zbudowanym odwodnieniem i trzema przepustami.
W procesie planowania tego ważnego połączenia Starego Miasta i RPR zaplanowano,
że na ok. 650-metrowej, prawie w całości przebiegającej przez teren leśny trasie
zamontowane zostało oświetlenie parkowe oraz trzy miejsca odpoczynku dla pieszych
i rowerzystów. W miejscach tych zainstalowane są: stojaki dla rowerów, miejsca na wózki, trzy
ławki, stolik, kosz na śmieci z daszkiem, dystrybutor z woreczkami na psie odchody, element
zadaszenia (drewniany lub metalowy) i tablice informacyjne z przebiegiem ścieżki.
Również osoby niepełnosprawne mogą w swobodny sposób poruszać się po ścieżce.
W jej obrębie zaprojektowano wykonanie krawężników obniżonych w rejonach przejść dla
pieszych (chodniki) do wysokości dwóch centymetrów powyżej krawędzi jezdni. W projekcie
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uwzględniono też wykonanie krawężników obniżonych w rejonach przejazdów dla rowerów
do wysokości jednego centymetra powyżej krawędzi jezdni.

Centrum Usług Społecznych
Przed miejską jednostką – Wodzisławską Placówką Wsparcia Dziennego „Dziupla”
przedsięwzięcia związane z rozszerzeniem usług społecznych. W tym celu przebudowywany
jest budynek byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b. Na oba projekty miasto zdobyło
dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Dzięki realizacji tych planów w mieście zostanie
uruchomiony obiekt będący miejscem wsparcia osób wymagających pomocy, pełniący funkcję
centrum usług społecznych, dostosowany do pełnienia funkcji placówki opieki dziennej,
z wyposażeniem niezbędnym do jej prawidłowego funkcjonowania.
Warto zaznaczyć, że badania przeprowadzone na potrzeby Programu Rewitalizacji
Wodzisławia Śląskiego wykazały, iż w mieście występują rozmaite problemy społeczne.
Jednym z nich jest zjawisko tzw. „dzieci rynku”, związane np. z niewydolnością opiekuńczowychowawczą rodziców. Placówką, która pełni funkcję punktu opieki dziennej dla dzieci
z takich rodzin i świadczącą inne usługi społeczne jest właśnie WPWD „Dziupla”, zlokalizowana
obecnie przy ul. św. Jana 17. Tygodniowo z usług w głównej siedzibie „Dziupli” korzysta ok.
285 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Pracuje tam ponad 20 osób, w tym
również pracownicy terenowi.
Zdiagnozowano jednak, że metraż obiektu jest niewystarczający w stosunku do skali
prowadzonej działalności (jedynie trzy pomieszczenia), wyposażenie nie jest właściwe
w związku z zapotrzebowaniem wynikającym z różnorodności prowadzonych działań,
niewystarczające są również zasoby kadrowe w obliczu stale rosnącego zapotrzebowania na
usługi społeczne – tego, że ludzie coraz częściej i otwarcie szukają pomocy i przyznają się do
własnej bezradności. Rozwiązaniem wykazanych problemów jest przeniesienie działalności
placówki do budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b, będącego własnością miasta
i zaplanowanego wcześniej do przebudowy.
Kwota całkowita projektu przebudowy, rozbudowy oraz zmiany zagospodarowania
pomieszczeń budynku byłego hotelu miejskiego na potrzeby utworzenia Centrum Usług
Społecznych została określona na 4,04 mln zł. Środki unijne przyznane na to przedsięwzięcie
to ponad 2,9 mln zł. Wykonawca złożył ofertę w wysokości prawie 4 mln zł.
Na rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez przyszłego gospodarza obiektu
- WPWD „Dziupla” miasto pozyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem tego projektu jest wyjście
z bezradności wychowawczo-opiekuńczej sześćdziesięciorga rodziców oraz stworzenie
odpowiednich warunków do rozwoju dla dzieci i młodzieży wykluczonych lub zagrożonych
ubóstwem czy wykluczeniem społecznym z terenu Wodzisławia Śląskiego. Wśród
zaplanowanych działań znalazły się między innymi warsztaty, prace podwórkowe, zajęcia
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socjoterapeutyczne i asystentura rodzinna. Projekt ma być realizowany przez dwa lata, od
lipca 2019 roku do końca czerwca 2021, a jego całkowita wartość to blisko 553 tys. zł.

Remont Pałacu Dietrichsteinów
17 września w Pałacu Dietrichsteinów prezydent Mieczysław Kieca podpisał
z wykonawcą umowę na kompleksową modernizację tej zabytkowej budowli. Pałac zostanie
wyremontowany dzięki zdobytym przez miasto ponad 11 milionom złotych dofinansowania.
Za modernizację jednej z pierwszych budowli w stylu klasycystycznym w Polsce
odpowiedzialna jest firma Intravi sp. z o.o. sp. k., mająca swoją siedzibę w Żywcu. To właśnie
ona złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym, przedstawiając ofertę
w wysokości 13 553 445,78 zł. Jednym z branych pod uwagę kryteriów było też doświadczenie
kierownika budowy.
Dzięki projektowi Pałacowi nadane zostaną nowe funkcje kulturalne. W ten sposób
rozszerzona i poprawiona zostanie oferta Muzeum. To duże przedsięwzięcie pozwoli na
przeciwdziałanie degradacji zabytku oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. W ramach
projektu zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie, restauratorskie i adaptacyjne
obiektu. Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest zwiększenie
atrakcyjności Pałacu i znajdującego się w nim Muzeum, a poprzez to również do zwiększenia
atrakcyjności miasta.
PROWADZONE PRACE. Przedmiotem inwestycji jest remont konserwatorski Pałacu
w zakresie elewacji, przebudowy i rozbudowy dachu – rekonstrukcji dachu łamanego,
adaptacji poddasza, budowy szybu windowego, klatek schodowych oraz adaptacji części
pomieszczeń na nowe funkcje, takie jak np. sala koncertowa z zapleczem, wraz z przebudową
schodów do Pałacu oraz budową podjazdów dla niepełnosprawnych.
Główną ideą projektową jest odtworzenie przypuszczalnego wyglądu Pałacu i nadanie
mu bardziej reprezentacyjnej formy poprzez zastosowanie dachu mansardowego z lukarnami.
Dach zostanie odtworzony w oparciu o podobne do oryginalnych obiekty i motywy
architektoniczne. Zastosowanie dachu mansardowego pozwoli na pełniejsze wykorzystanie
powierzchni poddasza. Projektanci zaplanowali dach mansardowy typu polskiego, z wysokim
przełamaniem oraz przełamaniem dolnej połaci. W przełamaniu mansardy będzie można
zlokalizować otwory dla wylotów i wlotów systemów wentylacji i klimatyzacji. W dachu,
w dolnej części, zaprojektowano lukarny z dachem pulpitowym jednospadowym, a w górnej
części wole oka.
W ramach prac konserwatorskich na zewnątrz budynku zaplanowano:
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•

wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej,

•

izolację poziomą murów metodą iniekcji niskociśnieniowej,

•

izolację poziomą posadzek,

•

wykonanie tynków renowacyjnych ścian piwnicznych,

•

renowację elewacji,

•

odtworzenie detali gzymsów i opasek wokółokiennych lub ich naprawę,

•

rekonstrukcję tynków,

•

rekonstrukcję dachu,

•

opracowanie cienkowarstwowe całej elewacji z wtopieniem siatki,

•

metaloplastykę.
Ze względu na wymogi przeciwpożarowe oraz ewakuacji zaprojektowano także nowe klatki
schodowe.
Zasadniczo dwie istniejące kondygnacje Pałacu planuje się pozostawić bez istotnych
ingerencji konstrukcyjnych, zmieniając głównie funkcje w części pomieszczeń. W tych
kondygnacjach częściowo wymienione zostaną instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne
i teletechniczne. Rozwiązania wentylacji pomieszczeń, ze względu na zabytkowe stropy
parteru w tejże kondygnacji, pozostawione zostaną bez zmian. Na piętrze, do części
pomieszczeń wprowadzone zostaną wentylacja i klimatyzacja (sale koncertowe). Poza
zakresem przedsięwzięcia znalazła się natomiast kondygnacja podziemna. Przebudowie
ulegnie za to dotychczas nieużytkowane poddasze. Będzie ono dwupoziomowe.
Warto podkreślić, że obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu bezprogowych drzwi, windy
i odpowiednio zaprojektowanych toalet. Dodatkowo, od strony południowej, znajdą się
pochylnie, które umożliwią osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do
Pałacu.
Efektem tej wielkiej inwestycji będzie utworzenie spójnego, kompleksowo
zagospodarowanego, atrakcyjnego obiektu, pełniącego funkcje kulturalne, posiadającego
możliwości infrastrukturalne do organizowania różnych wydarzeń, a także zapewniającego
przestrzeń wystawienniczą oraz przestrzeń przeznaczoną na pracownie dla pracowników
miejskiej jednostki.
PRZEZNACZENIE POMIESZCZEŃ. Parter Pałacu w całości przeznaczony zostanie na
potrzeby wystawiennicze. W tym miejscu eksponowana będzie historia miasta i regionu
z szerokim uwzględnieniem pradziejów i średniowiecza. Tutaj znajdzie się też szatnia.
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Na piętrze obiektu ulokowane będą ekspozycje i magazyny zbiorów oraz część
związana z działalnością kulturalną. Projekt zakłada utrzymanie funkcji głównej
reprezentacyjnej sali, wzbogacając ją o możliwość zastosowania mobilnej sceny, technik
multimedialnych oraz wyposażając ją w klimatyzację i wentylację. Sala bankietowa zostanie
powiększona poprzez połączenie z salami zlokalizowanymi obok. Będzie pełnić funkcję sali
koncertowej, z pełnymi multimediami, wentylacją i klimatyzacją.
Sale po drugiej stronie korytarza, w tym samym (wschodnim) skrzydle, zostaną
zaadaptowane na potrzeby zaplecza dla artystów, z łazienką, garderobą, salą dla gości oraz
pomieszczeniem biurowym. Pomiędzy salą koncertową a pomieszczeniem artystów znajdzie
się wydzielony korytarz. Przy sali koncertowej zaplanowano także niewielką kuchnię jako
zaplecze dla cateringu. Zachodnie skrzydło przeznaczone zostanie na cele ekspozycyjne. Przy
górnym holu usytuowane zostaną zespół toalet oraz klatka schodowa z windą.
W końcu korytarza w skrzydle wschodnim znajdzie się druga klatka schodowa na
poddasze, stanowiąca przebudowę istniejącej. Nowoprojektowane poddasze (poziom 1)
zostanie podzielone na trzy części:
•

część biurową dla pracowników Muzeum, nad zachodnim skrzydłem budynku – obejmie ona
pomieszczenia biurowe, które będą mogły pełnić funkcje pracowni, archiwum przeznaczonego
na dokumentację z badań archeologicznych oraz zbiory biblioteczne i archiwalia, magazynku,
pomieszczenia socjalnego z kuchnią i stołem do spożywania posiłków oraz toaletą dla ok.
dziesięciu pracowników – do tej części prowadzić będzie wydzielona drzwiami od reszty
poddasza klatka schodowa,

•

dużą, nowocześnie wyposażoną przestrzeń wystawienniczą o powierzchni ok. 200 m kw.,
mieszczącą się w centralnej części,

•

dużą, współczesną salę audiowizualną, z zespołem toalet oraz klatką schodową z windą
i dwoma pomieszczeniami pomocniczymi – magazynami służącymi np. do składowania
sprzętu, tj. sztalugi czy krzesła – wszystkie pomieszczenia, za wyjątkiem pomieszczeń
pomocniczych będą klimatyzowane i wentylowane (pozostałe wentylowane).
Na poddaszu na poziomie 2, nad zachodnim skrzydłem (nad częścią biurową) znajdzie
się pomieszczenie wentylatorni i klimatyzatorni, do którego przylegać będzie pomieszczenie
elektryczne i magazynowe, oddzielające je od pozostałej części poddasza. Pozostałe
pomieszczenia to trzy pracownie opracowania i konserwacji zbiorów, przeznaczone do
czasowego pobytu ludzi, pomieszczenia magazynowe, archiwa i pomieszczenie porządkowe.
Kompleksowa modernizacja naszego Pałacu możliwa jest dzięki wymagającym,
wieloletnim staraniom miasta i pozyskanym przez nas środkom unijnym. Zdobyte w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 dofinansowanie
z uwzględnieniem budżetu państwa wynosi ponad 11 mln zł.
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Warto podkreślić, że projekt znalazł się na liście projektów podstawowych w Programie
Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2020, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej
w 2017 roku.
Realizacja przedsięwzięcia wymagała uzyskania przez miasto zgody konserwatora
zabytków oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Stosowne pozwolenia Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Katowicach wydał jeszcze w czerwcu zeszłego roku.

Rewitalizacja terenów zielonych
Pod koniec stycznia 2018 roku podpisane zostały umowy z wykonawcami projektu
rozwoju terenów zieleni, na który nasze miasto pozyskało dofinansowanie z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dzięki realizacji projektu zmieniło się
sześć lokalizacji na terenie Wodzisławia Śląskiego, o łącznej powierzchni 12,2 ha.
Tereny, które uległy zmianom w ramach projektu
TEREN A stanowiący obszar przy wąwozie Staszica (ul. 26 Marca, ul. Armii Krajowej, skwer przy
rondzie Europejskim).
Obszar objęty opracowaniem znajduje się w dzielnicy Nowe Miasto. Obecnie większa część
obszaru jest niezagospodarowana. Tzw. wąwóz Staszica za osiedlem Staszica przy ul. 26 Marca
stanowi teren o znacznych różnicach wysokości terenu porośnięty nieuregulowaną zielenią
niską i wysoką. Liniowa przestrzeń opracowania znajdująca się przy ul. Armii Krajowej stanowi
skarpy nasypu jezdni. Obecnie na tym nasypie dobrze rosną jedynie trawy, a młode krzewy
iglaste oraz drzewa sadzone na skarpach usychają. Skwer przy Rondzie Europejskim stanowi
teren nieużytków. Zieleń wysoka i niska na tym fragmencie opracowania jest nieuregulowana,
częściowo chora, widoczne są zmiany antropomorficzne (nasypy ziemi).
Cały obszar objęty opracowaniem sąsiaduje z zabudową wielorodzinną (głownie od południa),
polami uprawnymi (od północno-zachodniej strony), niewielkimi ogródkami działkowymi (od
północy) oraz funkcjami usługowymi (od strony północno-wschodniej). Skarpa przy ul. Armii
Krajowej oraz skwer przy Rondzie Europejskim znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie pasa
drogowego ul. Armii Krajowej oraz ul. Rybnickiej stanowiącą drogę krajową nr 78.
Teren A - o pow. 33 739,81 m kw., przy czym 75,80% obszaru stanowią tereny zieleni
biologicznie czynnej. Co na nim powstało?
•
•
•
•
•

nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz
wykorzystaniem istniejącej zieleni,
ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,
łąki kwietne,
elementy małej architektury - ławki, stoły, kosze na śmieci, kosze na psie odchody,
donice kwiatowe, tablice edukacyjne, tablice informacyjne,
karmniki, poidła, budki dla ptaków, hotele dla owadów zapylających,
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•
•
•
•
•
•
•

podesty drewniane,
oświetlenie terenu,
stojaki rowerowe,
grill betonowy,
ogrodzony plac zabaw dla psów,
ściana oporowa z gabionów,
chodniki, ciągi pieszo-rowerowe,

TEREN B - stanowiący obszar przy wąwozie Tysiąclecia (ul. Tysiąclecia, ul. Wojska Polskiego,
ul. Piastowska, ul. PCK).
W skład tego terenu wchodzą pomniejsze obszary znajdujące się przy ul. Piastowskiej,
graniczące z ul. 26 Marca. Kolejna z części stanowi naturalnie ukształtowany wąwóz zw.
wąwozem Tysiąclecia, znajdujący się pomiędzy ul. Tysiąclecia a ul. Wojska Polskiego. Trzecią
część składową terenu stanowi tzw. wąwóz PCK znajdujący się przy ul. PCK.
Obszar znajdujący się przy ul. Piastowskiej stanowi teren zieleni osiedlowej częściowo
urządzonej. Sąsiaduje z budynkami wielorodzinnymi, garażami. Na terenie wąwozu Tysiąclecia
występuje zieleń wysoka i niska, nieurządzona, niezagospodarowana. Wąwóz stanowi łącznik
pomiędzy osiedlem przy ul. Piastowskiej a ul. Daszyńskiego. Obszar sąsiaduje z zabudową
wielorodzinną.
Na terenie wąwozu PCK panują zbliżone warunki jak w wąwozie Tysiąclecia. Teren graniczy
ze strefą mieszkaniową i usługową.
Tereny obu wąwozów były niezagospodarowane, drzewa posiadały połamane konary,
uszkodzenia spowodowane działalnością człowieka. Krzewy na obszarze rozrastają się
w niekontrolowany sposób, stanowią siedlisko niewielkich ptaków.
Teren B, podobnie jak Teren A, znajduje się w dzielnicy Nowe Miasto Wodzisławia Śląskiego.
Teren B - o pow. 38 493,27 m kw., przy czym 79,99% obszaru stanowią tereny zieleni
biologicznie czynnej. Co na nim powstało?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz
wykorzystaniem istniejącej zieleni,
ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,
elementy małej architektury - ławki, stoły, stoły rekreacyjne, kosze na psie odchody,
kosze na śmieci, donice kwiatowe (plantery), tablice informacyjne,
wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu,
elementy żywej architektury, elementy sensoryczne,
murki oporowe z gazonów,
karmniki, poidła, budki dla ptaków,
elementy siłowni zewnętrznej,
elementy parków sensorycznych,
pojedyncze elementy zabawowe,
siedziska z gabionów,
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•
•
•
•

elementy żywej architektury (tunel z wierzby wiciowej ożywającej wiosną itp.)
kwatery ogrodowe,
wykonanie górki saneczkowej na jednej z ścian wąwozu,
chodniki.

TEREN C - stanowi obszar przy ul. Jana Pawła II, ul. S. Żeromskiego, ul. B. Prusa.
Na Teren C składają się dwa pomniejsze obszary, jeden przy ul. Jana Pawła II (obejmuje dwa
skwery zielone oraz pas zieleni przy jezdni) oraz obszar osiedla przy ulicach S. Żeromskiego, B.
Prusa, E. Orzeszkowej (zieleń osiedlowa).
Obszar przy ul. Jana Pawła II znajduje się w pobliżu nowo projektowanego centrum
przesiadkowego. Na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Rybnickiej rosła roślinność
wysoka i niska. Budowa terenu na tym skwerze jest przekształcona antropomorficznie,
posiada znaczne różnice wysokości terenu (różnica 1-3m wysokości). Roślinność na tym
terenie była uboga i nie wszędzie uregulowana. Istniejące na terenie ścieżki oraz schody
terenowe wykazywały znaczne zużycie materiału. Z uwagi na osoby starsze na terenie
brakowało elementów małej architektury - zwłaszcza ławek, gdzie osoby starsze mogłyby
odpocząć.
Skwer znajdujący się przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i 26 Marca posiadał nasadzenia w
postaci roślin wysokich i niskich. Większość roślin, zwłaszcza krzewy, posadzone na terenie
zostały przez mieszkańców pobliskich budynków mieszkalnych. Pomimo doboru atrakcyjnych
gatunków krzewów, rośliny rosły w sposób niekontrolowany.
Obszar zieleni przyosiedlowej znajdujący się przy ulicach S. Żeromskiego, B. Prusa,
E. Orzeszkowej stanowi teren o znacznych różnicach poziomów wysokości. Na terenie
znajdwało się niewiele drzew i krzewów, były one rozproszone w niewielkich grupach,
niepowiązane z sobą. Na obszarze znajdował się niewielki plac zabaw, jednak w jego pobliżu
widoczny był niedostatek zieleni izolacyjnej, jak również elementów małej architektury (ławek,
koszy na śmieci).
Teren C - o pow. 19 742,91 m kw., przy czym 67% obszaru stanowią tereny zieleni biologicznie
czynnej. Co na nim powstało?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nasadzenia zieleni niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz wykorzystaniem
istniejącej zieleni,
ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,
ukształtowanie terenu zbliżone do naturalnego,
elementy małej architektury - ławki, stoły rekreacyjne, kosze na psie odchody, kosze
na śmieci, tablice informacyjne,
wybieg dla psów,
kwatery ogrodowe,
zielone wiaty przystankowe,
pojedyncze elementy siłowni zewnętrznej,
chodniki.
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TEREN D - stanowi obszar przy ul. Pszowskiej.
Ten teren położony jest pomiędzy ul. Pszowską a ul. Boczną i stanowi niewielki zieleniec. Na
obszarze znajdowała się zieleń wysoka i niska. Krzewy rosnące na terenie były zacieniane przez
korony drzew. Żywopłot przy ul. Pszowskiej poprzerastany był samosiejkami klonów. Na
terenie zlokalizowany był niewielki placyk, przy którym zamontowano cztery żeliwne ławki
z drewnianymi siedziskami. Nawierzchnia małego placu oraz ścieżki biegnącej przez teren była
szutrowa, w znacznej mierze poprzerastana trawą. W najniższej części terenu znajduje się
wielopienne drzewo, na którym zbudowano podest. Na całym obszarze brakowało miejsc do
wypoczynku z zaaranżowaną zielenią miejską.
Teren D - o pow. 4 844,41 m kw., przy czym 77,68% obszaru stanowią tereny zieleni
biologicznie czynnej. Co na nim powstało?
•
•
•
•
•
•

nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz
wykorzystaniem istniejącej zieleni,
ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,
elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice
informacyjne,
pojedyncze elementy zabawowe, również gry podwórkowe,
miejsca postojowe dla samochodów,
chodniki.

TEREN E - stanowi obszar przy ul. Bogumińskiej.
Większą część tego obszaru zajmuje istniejąca jezdnia ul. Bogumińskiej. W granicach
opracowania znajdują się tereny zieleni przy ul. Bogumińskiej na odcinku od skrzyżowania ul.
Bogumińskiej z Pszowską do skrzyżowania ulic Bogumińskiej z ulicami W. Witosa
i M. Kopernika. Zieleń znajdująca się w pobliżu skrzyżowania z ul. Pszowską oraz w pobliżu
Urzędu Miasta stanowi zaaranżowane atrakcyjne grupy nasadzeń w postaci płożących
krzewów iglastych, przycinanych krzewów liściastych, bylin kwitnących oraz strzyżonych
trawników. Centralna część terenu objęta opracowaniem prezentuje zieleń w postaci
niewysokich drzew, żywopłotów z znacznymi ubytkami w strukturze. W południowej części
terenu znajdują się jedynie trawniki i drzewa iglaste. Na całym obszarze brakowało elementów
małej architektury (ławek i koszy na śmieci).
Teren E - o pow. 6 865,80 m kw., przy czym 24,68% obszaru stanowią tereny zieleni
biologicznie czynnej. Co na nim powstało?
•
•
•

nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz
wykorzystaniem istniejącej zieleni,
ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,
elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, donice
kwiatowe, tablice informacyjne,
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•

chodniki.

TEREN F - stanowi obszar przy osiedlu 1 Maja w dzielnicy Wilchwy.
Ostatni z terenów objęty opracowaniem znajduje się w dzielnicy Wilchwy. W granicach
opracowania znajduje się istniejący parking przy Wydziale Zamiejscowym w Wodzisławiu
Śląskim Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, parking przy pływalni Manta oraz
otoczenie wokół pływalni, skarpa za pływalnią a przy ul. Armii Ludowej oraz niewielki skwer
przyosiedlowy przy ul. Armii Ludowej.
Obszar znajdujący się przy WZ AH-E stanowi teren w przeważającej części przekształcony
antropomorficznie, znajdują się na nim nasypy budowlane. Dawniej ta część stanowiła obszar
należący do zarządu działającej w Wodzisławiu Śląskim kopalni, obecnie stanowi
postindustrialny teren. Parking przy pływalni Manta stanowił obszar pokryty zdewastowanymi
płytami betonowymi o nierównej nawierzchni. Skarpa przy osiedlu 1 Maja stanowi teren
wcześniej należący do kopalni KWK 1 Maja. Ostatnia część objęta opracowaniem stanowi
niewielki skwer znajdujący się pomiędzy budynkiem wielorodzinnym osiedla 1 Maja,
blaszanymi garażami, budynkiem jednorodzinnym przy ul. Św. Wawrzyńca. Na tym fragmencie
terenu znajdują się niewielkie drzewa o ciemnej barwie liści, samosiejka orzecha włoskiego,
krzew aronii oraz irgi. Od wschodu przy garażach znajduje się trawiaste boisko do siatkówki,
od strony zachodniej widoczne są ścieżki szutrowe mocno poprzerastane trawą. Na terenie
brakowało elementów małej architektury (ławek i koszy na śmieci).
Teren F - o pow. 17 896,26 m kw., przy czym 66,02% obszaru stanowią tereny zieleni
biologicznie czynnej. Co na nim powstało?
•
•
•
•
•
•

nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz
wykorzystaniem istniejącej zieleni,
ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,
elementy małej architektury - ławki, stoły, kosze na śmieci, kosze na psie odchody,
stojaki rowerowe, tablice informacyjne,
pojedyncze elementy zabawowe,
grille rekreacyjne,
chodniki.

Cały projekt został ukończony w roku 2019.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II przy ul. 26 Marca zmieniła zupełnie swoje
oblicze. W 2018 roku przeprowadzona została bowiem termomodernizacja budynku.
Gruntowny remont dotyczący SP nr 3 objął:
– docieplenie ścian z uwzględnieniem umieszczenia logo szkoły na wskazanej elewacji,
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– osuszanie piwnic wraz z wykonaniem izolacji pionowej,
– wymianę parapetów i części stolarki okiennej i drzwiowej,
– ocieplenie dachu,
– drenaż wokół budynku, osuszanie piwnic, odtworzenie izolacji poziomej,
– roboty wykończeniowe: malarskie, posadzkarskie, licowanie ścian,
– wentylację mechaniczną,
– wymianę instalacji odgromowej,
– wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich,
– wymiana instalacji c.o.,
– wymianę instalacji elektrycznej,
– likwidację istniejącego ciągu kanalizacyjnego pod budynkiem szkoły,
– roboty kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne: rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Należy podkreślić, że poprzez termomodernizacje zasobów, takie jak remont SP nr 3,
miasto od lat walczy z niską emisją. Na realizację projektu „Poprawa efektywności
energetycznej – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim” miasto
pozyskało środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 w wysokości 3 255 474,28 zł. Całkowita wartość projektu to z kolei 4 447 447,16 zł.
Są to kwoty, które zostały ujęte w pierwotnej umowie o dofinansowanie.

Budowa sieci kanalizacyjnej

W Wodzisławiu Śląskim w 2018 roku toczyły się intensywne prace związane z budową
sieci kanalizacyjnej. Inwestycja ta podzielona jest na trzy etapy. Ostatni z nich
najprawdopodobniej zakończy się w 2021 roku. Wodzisławskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje drugi projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej, na który pozyskało
dotację ze środków unijnych. Poprzedni, w którym prace trwały od 2008 do 2015 roku,
zakończył się wybudowaniem 168 kilometrów sieci kanalizacyjnej.
Aglomeracja to obszar o dostatecznie zwartej zabudowie, gdzie jest ekonomicznie
uzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej i zgodnie z wymaganym wskaźnikiem efektywności
musi przypadać 120 mieszkańców na kilometr wybudowanej sieci. Taki obszar został
zaproponowany przez PWiK przy udziale Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji
oraz gmin, a ostatecznie plan aglomeracji zatwierdził urząd marszałkowski. Pozytywna decyzja
stała się przepustką do aplikowania o środki unijne, ponieważ większość programów unijnych
konstruowana jest w taki sposób, że o dotację można starać się w obrębie wyznaczonej
aglomeracji. Połączyliśmy trzy istniejące aglomeracje: Bełsznicę, Wodzisław i Rydułtowy.
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W 2016 roku PWiK aplikowało o nowe środku unijne. Udało się, pozyskano ponad 44 mln zł
dotacji z Funduszu Spójności.
Nowy projekt dotyczy pięciu gmin: Gorzyc, Radlina, Rydułtów, Marklowic i Wodzisławia
Śląskiego. Na terenie każdej gminy budowana jest sieć kanalizacyjna, a tam gdzie zachodzi
potrzeba, modernizowana jest również sieć wodociągowa. Wprowadzane są prace
unowocześniające na oczyszczalni ścieków Karkoszka II, ukierunkowane na wzrost
efektywności energetycznej. Cały projekt zakłada budowę 70 km kanalizacji na terenie pięciu
gmin oraz modernizację 20 km wodociągów. Do kanalizacji zostanie podłączonych 1600-1700
budynków zamieszkiwanych przez około 6000 mieszkańców.
Najwięcej prac prowadzonych jest na terenie naszego miasta i w gminie Gorzyce.
W Wodzisławiu Śląskim inwestycje podzielone są na trzy etapy. We wrześniu 2017 roku
rozpoczęły się prace w dzielnicy Wilchwy. Z tego obszaru do podłączenia będzie ok. 130
budynków, a budżet na to zadanie wynosi 5,4 mln zł brutto. Drugi etap obejmuje zakres ulicy
Starowiejskiej i Poprzecznej, w dzielnicy Turzyczka. Podłączonych tu zostanie około
50 budynków, a koszt inwestycji wyniesie 3,2 mln zł brutto. Trzeci etap, największy
w Wodzisławiu Śląskim, obejmuje kilkanaście kilometrów budowy sieci kanalizacyjnej.
Przetarg na to zadanie ogłoszony został z początkiem 2019 roku, a finalizacja planowana jest
do 2021 r. Etap trzeci obejmuje boczne ulice Pszowskiej, w tym: ulicę Oraczy, Strażacką,
Norwida, Smolną, Dołki. Tam też nastąpi modernizacja sieci wodociągowej. Podłączonych
zostanie ok. 300 budynków.
Sumując, w Wodzisławiu Śląskim powstanie prawie 20 km sieci kanalizacyjnej,
podłączonych zostanie około 480 budynków, co daje liczbę ok. 1500.

Remiza OSP Kokoszyce rozbudowana

Strażakom-ochotnikom z Kokoszyc już od zeszłego roku służy nowo dobudowany garaż
na wóz strażacki. Wraz z przebudową i rozbudową budynku remizy wykonana została
wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej i gazu. Powierzchnia zabudowy garażu to
niespełna 90 m kw. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, o murowanych ścianach
i jednospadowym stropodachu o konstrukcji stalowej. Budynek został wyposażony m.in.
w instalację przeciwpożarową. Wartość robót budowlanych wyniosła ponad 546 tys. zł.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rady Dzielnicy – 7 tys. zł.
Na 2019 r. planowane są kolejne prace związane z wodzisławskimi ochotniczymi strażami
pożarnymi. Mowa m.in. o przyłączeniu budynku OSP Kokoszyce do sieci gazowej oraz
modernizacji instalacji C.O. i wymianie kotła na gazowy. Taka wymiana ma zostać także
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zrealizowana w ramach zaplanowanych do rozpoczęcia termomodernizacji budynków OSP
Jedłownik i OSP Radlin II.

Termomodernizacja budynku MOSiR
W czerwcu zakończyły się prace termomodernizacyjne budynku Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji „CENTRUM”, zlokalizowanego przy ul. Bogumińskiej. Wśród zrealizowanych
robót znalazły się ocieplenie ścian zewnętrznych i wymiana części okien i drzwi.
Budynek MOSiR „CENTRUM” powstał w 1986 r. Od lat pełni funkcję sportoworekreacyjną i jest wykorzystywany zarówno przez pracowników administracyjnych i obsługę
Ośrodka, jak również grupy i osoby korzystające z infrastruktury sportowej zarządzanej przez
miejską jednostkę. Średniorocznie obiekt odwiedzany jest przez prawie 56 tys. osób.
Należy podkreślić, że ogólny stan techniczny budynku MOSiR „CENTRUM” od strony
konstrukcyjno-budowlanej przed termomodernizacją był dobry, jednak poprawy wymagały
przede wszystkim parametry izolacyjności poszczególnych elementów budynku. Cel
zaplanowanych i już zrealizowanych działań inwestycyjnych to przede wszystkim zmniejszenie
zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w obiekcie. To ma z kolei przełożyć się na
obniżenie kosztów utrzymania, a także znaczącą poprawę komfortu użytkowników. Warto
dodać, że zaplanowany zakres robót ma wpłynąć także na usunięcie czynników
przyczyniających się do powstawania uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych budynku.
W ramach realizowanej w ostatnich miesiącach termomodernizacji obiektu
przeprowadzono następujące prace: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie cokołów
i ścian fundamentów, wymiana blachy trapezowej, wymiana rynien i rur spustowych,
wykonanie nowych obróbek blacharskich, odtworzenie instalacji odgromowej,
przemurowanie kominów, wymiana części okien i drzwi zewnętrznych oraz modernizacja
instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.
Na tę inwestycję miasto pozyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego). Według pierwotnej umowy o dofinansowanie wyniosło ono ponad 750 tys. zł.
Całkowita wartość w zapisach tej samej umowy została określona na ponad 1 mln zł.
Projekt „Poprawa efektywności energetycznej – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
"CENTRUM" w Wodzisławiu Śląskim” to element długofalowych działań miasta na rzecz
zrównoważonego rozwoju i podnoszenia efektywności energetycznej, który został
zapoczątkowany podjętymi w 1997 r. działaniami związanymi z wdrożeniem pierwszego
wodzisławskiego Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Miasto sukcesywnie prowadzi
działania związane z obniżeniem energochłonności budynków, zarówno w sektorze obiektów
użyteczności publicznej, jak również w segmencie budownictwa indywidualnego, dzięki
inicjowaniu programów dopłat do rozwiązań energooszczędnych. Działania podejmowane
przez miasto obejmują zarówno ograniczanie strat ciepła w budynkach (np. poprzez
termomodernizacje), modernizację lub zmianę źródła ciepła, jak również wprowadzanie
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rozwiązań technologicznych wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (głównie kolektory
słoneczne).

III.7 Środki zewnętrzne w budżecie miasta
Od kilkunastu lat miasto aktywnie i z sukcesami wzbogaca swój budżet o pozyskane
środki zewnętrzne. Tylko w ciągu ostatnich czterech lat miasto pozyskało z funduszy
zewnętrznych blisko 59,5 mln zł na realizację zadań dedykowanych różnym grupom
społecznym. Dzięki zdobytym środkom zadania i projekty obejmują całe miasto i wszystkich
jego mieszkańców. Wiele z nich miało miejsce w 2018 roku.
Miasto w minionych miesiącach 2018 roku realizowało projekty i zadania z zakresu:
•
•
•
•
•
•
•

Lp.

1.

2.

3.

rozwoju szeroko pojętej infrastruktury miejskiej,
stwarzania nowoczesnych i komfortowych warunków edukacji,
ochrony środowiska naturalnego, dbałości o zdrowie mieszkańców,
rozwoju infrastruktury oraz oferty kulturalnej i sportowej,
poprawy komfortu życia w mieście,
wyrównywania i zwiększania możliwości edukacyjnych,
rozwoju miejskiej społeczności.

Tytuł projektu

Dotacja celowa na realizację
zadań obrony cywilnej w
mieście Wodzisławiu Śląskim
na 2018 rok
Dotacja celowa do realizacji
szkoleń
obronnych
dla
pracowników
administracji
samorządowej w mieście
Wodzisławiu Śląskim w 2018 r.
Wsparcie i rozwój systemu
instytucjonalnego
pomocy
osobom
pokrzywdzonym
przestępstwem i świadkom
oraz realizacja przez jednostki
sektora finansów publicznych
zadań ustawowych związanych

Aplikow
ana
Źródło
(skąd
Koszt
Lata Jedn
kwota
pochodzą środki –
całkowi realiz ostk
dofinan
fundusz, program)
ty
acji a
sowani
a
Śląski
Urząd
800,00
Wojewódzki
w
zł
Katowicach

6
000,00
zł

2018 BZK

Śląski
Urząd
300,00
Wojewódzki
w
zł
Katowicach

300,00
zł

2018 BZK

Fundusz
Pomocy
Pokrzywdzonym
65
oraz
Pomocy 759,98
Postpenitencjarnej - zł
Funduszu Spraw

66
424,22
zł

2018 BZK
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

z ochroną interesów osób
pokrzywdzonych
przestępstwem i świadków
oraz
likwidacją
skutków
pokrzywdzenia przestępstwem
- nabycie: wyposażenia i
urządzeń
ratownictwa,
niezbędnych do udzielenia
pomocy
poszkodowanym
bezpośrednio na miejscu
popełnienia przestępstwa
Przebudowa
parku
zamkowego w Wodzisławiu
Śląskim
Wymiana źródeł na nowe
niskoemisyjne i montaż OZE w
latach 2017-2018 w budynkach
indywidualnych na terenie
Gminy Wodzisław Śląski

WFOŚiGW
Katowicach

w

WFOŚiGW
Katowicach

w

33
835,00
zł

47
970,49
zł

920
276,11
zł

2 590 2017
OŚiG
548,25 K
zł
2018

84
Fundacja Rozwoju
Learning Beauty
825,92
Systemu Edukacji
zł
70
Język angielski – mój bilet w
Erasmus+
148,58
przyszłość
zł
86
Ministerstwo
Umiem pływać
408,02
Sportu
zł
15
Mobilność kadry edukacji Fundacja Rozwoju
849,62
szkolnej
Systemu Edukacji
zł
137
Kreatywność i język angielski Fundacja Rozwoju
614,64
kluczem do przyszłości
Systemu Edukacji
zł
Nauczyciel na miarę czasów –
doskonalenie
umiejętności
56
zawodowych
nauczycieli Fundacja Rozwoju
193,71
Gimnazjum
nr
2
w Systemu Edukacji
zł
Wodzisławiu Śląskim droga do
sukcesu
Ministerstwo
Edukacji Narodowej 36
Narodowy Program Rozwoju
poprzez
Śląski 000,00
Czytelnictwa
Urząd Wojewódzki zł
w Katowicach

2018

OŚiG
K

84
825,92
zł
70
148,58
zł
110
488,02
zł
15
849,62
zł
137
614,64
zł

2017
EDU
2018
2017
EDU
2019

56
193,71
zł

2016
EDU
2018

45
000,00
zł

2018 EDU

2018 EDU
2016
EDU
2018
2016
EDU
2018
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Dofinansowanie
kosztów Śląski
Urząd
kształcenia
młodocianych Wojewódzki
w
pracowników
Katowicach
Ministerstwo
Edukacji Narodowej
Wyprawka szkolna
poprzez Kuratorium
Oświaty
w
Katowicach
Profilaktyka zdrowotna dzieci Wojewódzki
realizowana
w
trakcie Fundusz Ochrony
wyjazdów śródrocznych w roku Środowiska
i
szkolnym 2017/2018 – tzw. Gospodarki Wodnej
zielone szkoły
w Katowicach
Wojewódzki
Zielona pracownia w SP 10 w Fundusz Ochrony
Wodzisławiu Śląskim – Eko - Środowiska
i
Stacja
Gospodarki Wodnej
w Katowicach
Ministerstwo
Wyposażenie
szkół
w Edukacji Narodowej
podręczniki – tzw. dotacja poprzez Kuratorium
podręcznikowa
Oświaty
w
Katowicach
Subwencja oświatowa na
Ministerstwo
zwiększenie zadań szkolnych i
Edukacji Narodowej
pozaszkolnych
Subwencja oświatowa na
dofinansowanie wyposażenia
w pomoce dydaktyczne do
Ministerstwo
realizacji
podstawy
Edukacji Narodowej
programowej
przedmiotów
przyrodniczych w szkołach
podstawowych
Ministerstwo
Edukacji Narodowej
Aktywna Tablica
poprzez
Śląski
Urząd Wojewódzki
Żółty talerz - program

Kulczyk Fundation

Dojście do urządzeń siłowni
zewnętrznej
- wykonanie Rada Dzielnicy
chodnika
Związek Gmin
Kampania edukacyjna "gmina z Powiatów
dobrą energią"
Subregionu
Zachodniego

i

383
589,03
zł

383
589,03
zł

2018 EDU

18
749,55
zł

18
749,55
zł

2018 EDU

59
790,00
zł

409
640,00
zł

2018 EDU

30
000,00
zł

39
807,00
zł

2018 EDU

453
929,29
zł

453
929,29
zł

2018 EDU

100
827,00
zł

100
827,00
zł

2018 EDU

101
148,00
zł

101
148,00
zł

2018 EDU

182
000,00
zł

227
500,00
zł

2018 EDU

45
000,00
zł
7
000,01
zł

45
000,00
zł
7
000,01
zł

3
000,00
zł

3
000,00
zł

2018 ZSP4

2018 ZSP4

2018 SP10
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24.

Inicjatywy
lokalne
w
Wodzisławiu Śląskim - część I

25.

Inicjatywy
lokalne
w
Wodzisławiu Śląskim - część II

26.

Mocni razem - nowe oblicze
edukacji kulturowej

27.

Śląska muzyka

28.

Refundacja kosztów szkolenia
pracownika

29.

Refundacja zakupu wanny do
masażu leczniczego

30.

31.

32.

33.

Program rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 "MALUCH +" 2018 (moduł
2)
Program Aktywności Lokalnej
dzielnic Stare i Nowe Miasto
"Aktywność szansą na nowy
początek"
Program Aktywności Lokalnej
dzielnicy Wilchwy "Czas na
aktywną zmianę"
Program Aktywności Lokalnej
dzielnicy Jedłownik "Aktywni
razem mogą wszystko"

34.

Program
NIEPODLEGŁA

35.

Realizacja zadań
powiatowej

36.

37.

Narodowe Centrum
Kultury,
Dom
Kultury, Inicjatywy
lokalne 2018
Narodowe Centrum
Kultury,
Dom
Kultury, Inicjatywy
lokalne 2018
Narodowe Centrum
Kultury,
Bardzo
młoda kultura
Interreg
V-A
Republika CzeskaPolska 2014-2020
Fundacja
"Wspólnota Dobrej
Woli"
Fundacja
"Wspólnota Dobrej
Woli"

8
000,00
zł

8
000,00
zł

2018 WCK

22
000,00
zł

22
000,00
zł

2018 WCK

4
000,00
zł
82
877,13
zł
9
000,00
zł
9
184,84
zł

4
000,00
zł
97
502,50
zł
9
000,00
zł
9
184,84
zł

Budżet państwa

81
000,00
zł

101
250,00
zł

Żłob
2018 ek/F
Z

RPO WSL
2020

2014-

488
593,31
zł

514
308,75
zł

2019
MOP
S/FZ
2020

RPO WSL
2020

2014-

387
336,37
zł
462
2014050,13
zł

407
722,50
zł
486
368,56
zł

2020
2021
2021
2022

20
200,00
zł

23
850,00
zł

2018

MUZ
EUM

145
000,00
zł

145
000,00
zł

2018

MIP
BP

48
w 000,00
zł

48
000,00
zł

2018

MIP
BP

Śląska 800,00
zł

800,00
zł

2018

MIP
BP

RPO WSL
2020

Ministerstwo
Wieloletni Kultury
Dziedzictwa
Narodowego
biblioteki Starostwo
Powiatowe

Narodowy Program Rozwoju
Biblioteka
Czytelnictwa, zad. "Zakup
Narodowa
nowości czytelniczych do
Warszawie
bibliotek publicznych"
Biblioteka
Dyskusyjne kluby książkowe
Katowice

i

2018 WCK
2017
WCK
2018
2018

WOR
iT

2018

WOR
iT

MOP
S/FZ
MOP
S/FZ
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

Dofinansowanie
kosztów
kształcenia
młodocianych
pracowników
Dofinansowanie
kosztów
kształcenia
młodocianych
pracowników
Budowa dróg na terenach po
KWK 1 Maja w Wodzisławiu
Śląskim
Kompleksowa modernizacja
Pałacu Dietrichsteinów w
Wodzisławiu Śląskim
Poprawa
efektywności
energetycznej
budynków
użyteczności publicznej w
Wodzisławiu Śląskim
Odnawialne źródła energii w
budynkach
użyteczności
publicznej Miasta Wodzisławia
Śląskiego

Starostwo
Powiatowe
Starostwo
Powiatowe
RPO WSL
2020
RPO WSL
2020

4
652,52
zł
4
647,37
zł
3 604
2014014,34
zł
11 150
2014445,72
zł

RPO WSL
2020

2014-

RPO WSL
2020

2014-

Interreg
V-A
Republika CzeskaPolska 2014-2020
Interreg
V-A
Republika CzeskaPolska 2014-2021

44.

Silesianka

45.

Seniorzy bez granic

46.

Utworzenie klubu seniora w
Budżet państwa
Wodzisławiu Śląskim

PODSUMOWANIE

Projekty aplikowane

UNIJNE

KRAJOWE

4
652,52
zł
4
647,37
zł
5 097
616,39
zł
11 937
180,23
zł

…Do
2018 mar
o
…Do
2018 mar
o
2019
FZ
2021
2018
FZ
2020

2 367 2 961 2018
915,27 721,76 FZ
zł
zł
2021
825
838,64
zł

1 271
618,37
zł
513
603
308,88 892,80
zł
zł
64
70
159,83 028,70
zł
zł
150
187
000,00 500,00
zł
zł
23 346 29 037
068,81 398,62
zł
zł

2019
FZ
2021
2019
FZ
2021
2019 FZ

2019 FZ

-

20 016
688,20
zł
3 329
380,61
zł
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III.8 Oferta kulturalno-rozrywkowa
W Wodzisławiu Śląskim o bogatą i różnorodną ofertę kulturalno-rozrywkową dba kilka
podmiotów. Wydarzenia dla wodzisławian i gości spoza miasta w 2018 roku organizowały
jednostki miejskie: Wodzisławskie Centrum Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna,
Muzeum oraz komórki Urzędu Miasta: Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Biuro Prezydenta
Miasta. Dzięki działalności m.in. wspomnianych podmiotów w mieście w ubiegłym roku odbyło
się blisko 1000 wydarzeń, imprez, spektakli, spotkań, koncertów. Wzięły w nich udział łącznie
setki tysięcy gości.

Wodzisławskie Centrum Kultury
W ofercie kulturalnej przygotowanej przez impresariat Wodzisławskiego Centrum
Kultury w 2018 roku znalazły się następujące imprezy i działania:
• impreza masowa 49. Dni Wodzisławia Śląskiego z RMF MAXX - #LATO naMAXXXa. W czasie
imprezy, poza dużymi koncertami na stadionie, odbyły się wydarzenia towarzyszące, takie jak:
wesołe miasteczko, animacje dla dzieci przy współudziale Amatorskiego Ruchu Artystycznego,
konkursy z nagrodami,
• impreza masowa Reggae Festiwal – Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi,
• spektakl teatralny „Mężczyzna idealny”,
• spektakl teatralny „Hiszpańska Mucha” w reżyserii Jakuba Przebindowskiego,
• występy kabaretów w ramach Wieczornego Cyklu Kabaretowego: Kabaret Skeczów
Męczących – 15-lecie i Kabaret Smile,
• koncerty: Hanny Banaszak, Marcina Wyrostka z towarzyszeniem Wodzisławskiej Orkiestry
Rozrywkowej i zespołu Corazon, Mikromusic, Jacka Silskiego, Anny Marii Jopek i Kroke, Teatru
Improwizacji „To mało powiedziane” (dwukrotny występ w skeczu „Improwizowany Show”),
• Koncert Wiedeński Johanna Straussa w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Lwowskiej INSO,
solistów i baletu,
• Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej MuzykON,
• balet „Jezioro łabędzie” w wykonaniu Imperial Lviv Ballet,
• Wodzisławski Jarmark Bożonarodzeniowy z Wigilią dla mieszkańców i występem
Wodzisławskiej Orkiestry Rozrywkowej,
• Letnie muzykowanie na rynku
IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE
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• Recital Bogusława Morki,
• Festyn Charytatywny dla Franka Ledwonia,
• VI Turniej Brydżowy Par o Puchar Prezydenta Wodzisławia Śląskiego,
• Muzyczne Poniedziałki,
• 13. Festiwal Gorczycki,
• II Festiwal Tańca Senior Dance,
• 68. Wystawa Konkursowa Kanarków i Ptaków Egzotycznych.

Łącznie z samej oferty impresaryjnej Wodzisławskiego Centrum Kultury w placówce
skorzystało 6121 widzów.
ORGANIZACJA IMPREZ MIEJSKICH I ROCZNICOWYCH
• obchody „Marszu Śmierci”,
• współorganizacja „Marszu ku pamięci”,
• obchody Dnia Wyzwolenia Wodzisławia Śląskiego – 26 Marca,
• obchody Święta Konstytucji 3 Maja,
• obchody Dnia Kombatanta.
KINO „PEGAZ”. W 2018 roku w wodzisławskim kinie odbyło się 263 seansów
filmowych, w tym 41 seansów filmów polskich oraz 49 projekcji edukacyjnych w cyklu Nowe
Horyzonty Edukacji Filmowej, adresowany dla wszystkich szkół i przedszkoli z Wodzisławia
Śląskiego. W seansach wzięło udział 18 458 widzów.
PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ. Przeniesiono z siedziby Muzeum i uruchomiono
w WCK Punktu Informacji Turystycznej. W 2018 roku wodzisławski Punkt IT odwiedziło: 3781
turystów z Polski i 41 z zagranicy.
AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY. WCK proponuje również dla każdego przedziału
wiekowego takie działania, jak: koncerty edukacyjne, spektakle teatralne i taneczne, spotkania
filmowe w ramach programu „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” czy spotkania muzyczne
z Małą Akademią Jazzu.
Oferta przygotowywana jest głównie z wykorzystaniem potencjału Amatorskiego
Ruchu Artystycznego WCK, ale także w ramach współpracy z uznanymi instytucjami
i agencjami impresaryjnymi, dbając o wysoki poziom artystyczny prezentowanych wydarzeń.
Dział odpowiedzialny jest za przeglądy aktywności artystycznej, m.in.: Wiosenne Konfrontacje
Artystyczne „MASKA 2018”, Festiwal Kultury Przedszkolnej, Miejski Festiwal Widowisk
Jasełkowych.
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA. Mając na uwadze doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, osób
pracujących z dziećmi, animatorów oraz instruktorów prowadzących zespoły artystyczne,
WCK dba o ofertę szkoleń i warsztatów. W tym zakresie realizowane są kolejne edycje „Kursu
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na kreatywność” - warsztatów dla osób pracujących z dziećmi oraz kursu teatralnego dla
instruktorów teatralnych i nauczycieli prowadzących koła teatralne.
W trosce o edukację kulturalną najmłodszych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego,
realizowany jest cykl Rodzinnych Spotkań z Teatrem. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca
placówka zaprasza całe rodziny na spektakle teatralne, które poprzedzone są zajęciami dla
dzieci i rodziców ramach cyklu „Bawmy się razem”. Wzorem lat ubiegłych zorganizowana
została też impreza rodzinna pt. „Rodzina razem się trzyma”.
AKCJA ZIMA i AKCJA LATO. Dbając o zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, WCK koordynowało i prowadziło
różnorodne zajęcia i atrakcje.
Akcja „Zima w mieście 2018”:
• 5 seansów filmowych dla dzieci –z udziałem 641 widzów („Bystry Bill” – 112 os., „Bardzo
fajny gigant” – 125 os., „Koko Smoko” – 128 os., „Sawa. Mały wielki bohater”– 109 os.,
„Balerina” – 167 os.),
• 3 zajęcia animacyjno-ruchowe z udziałem 108 uczestników: Teatr Wodzisławskiej Ulicy
(54 uczestników), Szkoła Tańca i Animacji Tańczymy (30 uczestników z podziałem na dwie
grupy wiekowe), prowadzenie: animatorki Wodzisławskiego Centrum Kultury
(24 uczestników),
• spotkanie w ramach Klubu Małego Odkrywcy z udziałem 24 uczestników; eksperymenty,
doświadczenia naukowe w atrakcyjnej dla dzieci formie prowadzone przez Antoniego Dudę
z Akademii Technicznej Małolata,
• warsztat plastyczny pn. „Artystyczne walentynki” z udziałem 26 uczestników – nauka
tworzenia masy porcelanowej oraz wykonywania ozdób walentynkowych),
• balik przebierańców z udziałem 29 uczestników– gry, zabawy, konkursy oraz poczęstunek
(29 uczestników w wieku 2-5 lat i 6-10 lat).
Łącznie z ferii zimowych skorzystało 828 osób.
Akcja „Lato w mieście 2018” (28.06-31.08.2018 r.):
• dziewięć zajęć plastycznych z udziałem 149 uczestników: „Warsztaty twórczego
recyklingu” – tworzenie prac z materiałów recyklingowych (15 uczestników); „I Ty pogryzmol”
– warsztaty plastyczno-typograficzne dotyczące liter i druku (18 uczestników); „Z kwiatka na
kwiatek”- tworzenie uli podczas warsztatów plastycznych (19 uczestników); „Parada dzikich
stworów”- tworzenie papierowych stworów połączone z paradą wokół WCK (12 uczestników);
„Projektant M.O.D.Y”- tworzenie strojów z materiałów plastyczno-dekoracyjnych połączone
z pokazem mody (16 uczestników), „Warsztaty slime, czyli zabawa z „glutkami” dwa warsztaty
z tworzenia niezwykle popularnych slime’ów (35 uczestników); „Auto” - tworzenie
samochodów z kartonów i materiałów plastycznych (16 uczestników); „Budujemy miasto”warsztaty architektoniczne z tworzenia kartonowych budynków (18 uczestników),
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• zajęcia plastyczne zainspirowane zostały scenariuszami wydawnictwa „Dwie siostry”,
• warsztat muzyczny z Krzysztofem Nowakowskim (perkusista Marcina Wyrostka) – udział
35 uczestników,
• dwa warsztaty fotograficzne (FotografDzieciom.pl) z udziałem 49 uczestników w dwóch
grupach wiekowych,
• dwa festyny „Artystyczne podwórka” w dzielnicy Wilchwy z udziałem 180 uczestników animacje, konkursy, zabawy z nagrodami,
• dwa zajęcia „Planszówki z klubem Jaskinia” z udziałem 23 uczestników,
• zajęcia „Życie pszczół jest niezwykłe” z udziałem 25 uczestników - spotkanie
z pszczelarzami z Koła Pszczelarzy z Gorzyc,
• wesołe animacje – dwa zajęcia z udziałem 37 uczestników (prowadzenie: firma
Time2Celebrate, animatorzy WCK) gry i zabawy ruchowe, malowanie farbami,
• dziewięć projekcji filmowych z udziałem 477 uczestników w Kinie Pegaz: „O czym szumi
las”, „Niedoparki”, „Kacper i Emma jadą w góry”, „Miś Bamse i miasto złodziei”, „Niewidzialny
chłopiec”, „Wielka wyprawa Oskara”, „Pan Żaba”, „Numer 7”.
Łącznie z oferty Akcji Lato w mieście skorzystało 975 uczestników.
AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY. Codzienna, popołudniowa aktywność
Wodzisławskiego Centrum Kultury opiera się w dużej mierze na ARA i to między innymi dzięki
niemu instytucję codziennie odwiedzają setki osób dowiadując się przy tym o aktualnej ofercie
WCK. Ruch jest nieodzownym elementem działalności domu kultury i stanowi ponadto
nieoceniony bufor promocyjny, dzięki któremu WCK wzmacnia efekty swoich działań
reklamowych. Również dzięki ARA instytucji udaje się zintegrować społeczność miasta wokół
zajęć i działań kulturalnych i skoncentrować ją w jednym miejscu. Zajęcia grup ARA odbywają
się w siedzibie WCK oraz wynajmowanych pomieszczeniach w wodzisławskich placówkach
oświatowych.
W 2018 r. na zajęcia popołudniowe zapisało się ok. 870 osób. Funkcjonowało w tym
czasie 17 zespołów / kół zainteresowań, w tym KTT SPin, Miraż, Teatr Tańca Memento,
Dziecięcy Teatr Szydełko, Młodzieżowy Teatr Szydło, ZPiT Vladislavia, SensoMaluchy oraz
Frankofonki koło plastyczne, koło ceramiki, Kreatywna Kraina Malucha, Nie Dejmy Sie,
Akademia Filmowa, Klub Młodego Odkrywcy, Legomaniacy, Wodzisławska Orkiestra
Rozrywkowa, lekcje gry na pianinie, chór Jadwiga. Dodatkowo harmonogram zajęć
popołudniowych ubogacały dodatkowe sekcje działające na zasadach wynajmu sali: Zumba
Fitness, Salsa, kurs tańca towarzyskiego, ćwiczenia gimnastyczne Amazonek, lekcje gry na
instrumentach Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych (keyboard i gitara). Zajęcia odbywały się
od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 22:00, w soboty od 9:00 do 12:00.
OSIĄGNIĘCIA. Na koncie Wodzisławskiego Centrum Kultury w 2018 r. przybyło
64 nagrody, w tym: 12 złotych medali, 9 srebrnych i 13 brązowych medali na zawodach
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o randze krajowej, europejskiej i światowej. Zespoły ponadto zdobyły 30 innych nagród poza
podium oraz wyróżnień.
Podsumowanie ARA w liczbach:
• ok. 870 uczestników zajęć,
• ok. 3300 różnorodnych zajęć i prób,
• 15 zakresów tematycznych zajęć dla wszystkich grup wiekowych,
• 17 zespołów/ sekcji w ARA ,
• 82 różnego rodzaju imprez (w tym estradowe, plenerowe, edukacyjne, przeglądy,
wyjazdowe i inne),
• 38 wyjazdów (na występy i konkursy, obozy artystyczne, warsztaty),
• 64 nagrody, w tym: 12 złotych medali, 9 srebrnych i 13 brązowych medali na zawodach
o randze krajowej, europejskiej i światowej, 30 innych nagród poza podium oraz wyróżnień.

We wszystkich imprezach organizowanych przez WCK wzięło udział prawie 155 tysięcy
osób (dane przekazywane do GUS).

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
ZBIORY BIBLIOTECZNE. Zbiory, podobnie jak w minionych latach pozyskano
ze środków samorządowych, z dotacji Biblioteki Narodowej oraz darów. W roku 2018 ze
środków samorządowych zakupiono: 3744 woluminy za kwotę 80.585,28 zł w tym ze środków
Starostwa Powiatowego 21.000,00 zł. W ramach dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego zakupiono 2167 woluminów za sumę 48.000,00 zł. Była to kwota większa
w stosunku do roku minionego o 4.800,00 zł. W ramach darowizn pozyskano 978 woluminów
dla Biblioteki Głównej za sumę 16 002,80 zł. Na dzień 31.12.2018r. stan księgozbioru Biblioteki
Głównej wynosił 103.728 woluminów, a z filiami 175.113 woluminów.
DZIAŁ MUZYCZNY. W 2018 roku stan zbiorów w Dziale Muzycznym wynosił: 20.353
szt., w tym: płyty CD, DVD 9.447 szt., książki audio 3028 szt., książki mówionej 398 szt., płyt
gramofonowych 5937 szt., nuty, książki 1543 szt. W Dziale Muzycznym zarejestrowano
20 osób z dysfunkcją wzroku, odnotowano 291 wizyt osób niewidomych i niedowidzących,
którym wypożyczono 1236 zbiorów. Zbiorów muzycznych zakupiono za łączną kwotę
20.270,47 zł (płyt CD, DVD 284 szt. za kwotę 10.687,74 zł oraz książek audio 456 szt. na kwotę
9.758,73 zł), w tym ze środków Starostwa Powiatowego za kwotę 11.000,00 zł.
CZYTELNIA. W 2018 roku zakupiono 48 tytułów czasopism bieżących za łączną kwotę
9 709,23 zł. Czytelnia MiPBP posiadała, oprócz tytułów bieżących (w prenumeracie),
12 tytułów pochodzących z darowizn. W 2018 roku wypożyczono 1.100 egzemplarzy prasy.
Udostępniono 260 woluminów oprawnych archiwalnych roczników czasopism. Czytelnikom
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korzystającym z prasy codziennej udostępniono 11.270 egz. prasy codziennej i czasopism
bieżących. Ilość prenumerowanych czasopism zaspakaja bieżące potrzeby użytkowników.
Zmodernizowane wnętrze Czytelni stało się nowoczesne i przyjazne. Dzięki komfortowej
przestrzeni i klubowemu wnętrzu, w minionym roku odbywały się tu wydarzenia o charakterze
kameralnym, towarzyskim, skupione wokół książki. Pomieszczenie przystosowane zostało
zarówno do podstawowej funkcji Czytelni (praca z książką na miejscu), ale i wykorzystaniu
przestrzeni do cyklicznie prowadzonych spotkań w ramach projektu Piszemy razem,
wieczorów familijnych przy grach planszowych Głową i Kostką, a także spotkań Dyskusyjnego
Klubu Książki. W Czytelni zorganizowano również wiele spotkań w ramach projektu
dofinansowanego przez Urząd Miasta z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Kobiety mają
moc”.
CZYTELNICTWO. Stan czytelników zarejestrowanych na dzień 31.12.2018 roku wynosił
ogółem 11612 (centrala 8722, filie 2890). Czytelnicy odwiedzili instytucję 125288 razy
i wypożyczyli na zewnątrz 225969 wszystkich zbiorów. Odnotowano wzrost zainteresowania
czytelników dostępem do platformy IBUK Libra. W 2018 roku po odbiór PIN-u do platformy
zgłosiło się 138 nowych osób. Pobrano 7005 dokumentów, odnotowano 4885 sesji.
Czytelnicy naszej Wypożyczalni Dla Dorosłych dokonali aż 8225 rezerwacji tytułów
książkowych (wzrost o 351 w stosunku do roku 2017). Dzięki przystąpieniu Bibliotek do
Śląskiego Konsorcjum IBUK, z każdym rokiem liczba korzystających czytelników wzrasta
(w 2018 roku było dostępnych ponad 1936 tytułów z zakresu literatury naukowej,
specjalistycznej i beletrystyki). Wydano 138 kodów do platformy IBUK – Libra.
PRACA Z NAJMŁODSZYMI. Do najciekawszych stałych form pracy MiPBP z dziećmi
i młodzieżą należały:
- organizacja ferii zimowych: "W krainie lodu z Królową Śniegu",
- konkursy plastyczne: "Kochamy nasze mamy" w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny, "Brzechwa malowany" - 120 rocznica urodzin Jana Brzechwy",
- "Moja bombka na Boże Narodzenie",
- "Mała Książka -Wielki Człowiek" - ogólnopolski projekt dla dzieci z rocznika 2015 promujący
rodzinne czytanie i wspólne spędzanie czasu
- wakacje w Bibliotece "Literackie podróże małe i duże",
- cykl spotkań: "Magia czytania", lekcje biblioteczne, uroczyste pasowanie na czytelnika
- przedstawienia teatralne pt: "Królowa Śniegu", "Skrzat Titelitury", "Pożegnanie zimy",
"Książę szuka żony", "Opowieść o dwóch siostrach", "Lodowa Kraina" były wykonane przez
aktorów Teatru Krak Art oraz uczniów.
- Noc Bibliotek w ramach której odbył się seans filmowy, gry i zabawy dla dzieci,
- udział w akcji Cała Polska czyta dzieciomc- głośne czytanie, pasowanie na czytelnika,
- konkurs recytatorski: "Wodzisławski rym, cym, cym czyli wiersze Pana Jana"
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Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży prowadzi również wypożyczenia gier, których
posiada 120. W minionym roku zostały one wypożyczone 768 razy.
W Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży gościli: Krzysztof Piersa (autor „Komputerowego
ćpuna” ,Gabriela Kotas, Arkadiusz Niemirski (autor m. in. serii „Pana Samochodzika”, Wojciech
Widłak- autor serii Pan Kuleczka , Justyna Bednarek (autorka książki „Niesamowite przygody
dziesięciu skarpetek”), Edyta i Robert Zarębscy.
PROPOZCYJE DLA DOROSŁYCH. W ciągu całego roku Biblioteka organizowała wiele
spotkań dla dorosłych czytelników m. in: z:
- "Podróże bez granic"- spotkanie z Robertem Czerniakiem,
- "Pod ciemną skórą Filipin"- spotkanie z Tomaszem Owsianym,
- "Wplątany w historię" - spotkanie z Józefem Musiołem,
- "Moje siedem cudów świata"- spotkanie z Andrzejem Kapłankiem,
- "Portrety pisarzy polskich" - spotkanie z Krzysztofem Gierałtowskim,
- "Podróże na każdą kieszeń" - spotkanie z Tadeuszem Chudeckim,
- "Podróż przez Japonię" - spotkanie z Piotrem Milewskim,
- "Pokochawszy" - spotkanie z prof. Jerzym Bralczykiem oraz Michałem Ogórkiem,
- spotkanie z Jackiem Hugo- Baderem,
- spotkanie z Agnieszką Kołakowską,
- "Żyj z pasją: Wspinaczka po Koronę ziemi" - spotkanie z Sylwią Bajek i Szczepanem Brzeskim,
- "Na północy: zorza, gejzery i renifery" - spotkanie z Marzeną Filipczak,
- "Wietnam jakiego nie znacie" - spotkanie z Andrzejem Mellerem,
- "Wspomnienia 1918- 2018" - spotkanie z Wandą Bukowską i promocja książki
- Historia Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność KWK "1 Maja" w Wodzisławiu Śląskim
(Kazimierz Trzonkowski, Marek Gałuszka, Alina Kuboszek),
- finisaż wystawy Miłosza Nosiadka „Akwarele” wraz z koncertem.
W 2018 roku, w okresie wakacyjnym, Biblioteka kontynuowała projekt w Parku
Miejskim "To miejsce jest dla Ciebie" - relaks z książką. Projektowi towarzyszyło hasło:
"Uwolnij książkę - bookrossing - przyjdź, wybierz, poczytaj".
Biblioteka brała również udział w ogólnopolskiej edycji Nocy Bibliotek, która
w ubiegłym roku odbywała się w miesiącu czerwcu. Tematem przewodnim w naszej Bibliotece
były "Smaki naszego regionu". Noc została zakończona spotkaniem z dziennikarzem
i reportażystą Jackiem Hugo-Baderem.
Kolejnym ciekawym wydarzeniem było Narodowe Czytanie 2018. W ramach
ogólnopolskiej akcji Biblioteka zorganizowała w Parku Miejskim oraz w budynku Biblioteki,
czytanie fragmentów "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego.
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GALERIA POD FIKUSEM. W "Galerii pod Fikusem"
wystawy:

zorganizowano następujące

- "Integracja" - wystawa MOK Radlin z cyklu Body Art,
-"Wiosna, która nie zakwitła" - wystawa fotograficzna Macieja Moskwy do książki "Sura",
"Rysunki i grafiki Daniela Mroza"- kurator Marek Grzebyk,

-

-"Samochody w bibliotece"- rysunki Leszka Florka,
-"Powiat w naszych oczach"- prace uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gorzyc
z okazji 20- lecia powiatu wodzisławskiego,
-"To i owo, byle kolorowo"- malarstwo Krystyny Kikuły,
-"Aniołowo" - rękodzieło uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej św. Franciszek
i Hiacynta wraz z wystawą fotografii terapeutek M. Widenki i K.Margalskiej,
- "Nastroje" - malarstwo Beaty Rzaczek,
-"Akwarele" - Miłosza Nosiadka.
FORMY PRACY I DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Biblioteka od lat
podejmuje działania na rzecz seniorów, osób chorych i niepełnosprawnych. W Dziale
Muzycznym osoby z dysfunkcją wzroku mogą skorzystać z 3028 audiobooków, 398 tytułów
książki mówionej nagranej na taśmach magnetofonowych około 2000 tytułów książek
nagranych na karty Compact Flash odtwarzanych w urządzeniu Czytak, a także z bogatej oferty
płyt CD z różnorodną muzyką.
SIEĆ BIBLIOTECZNA. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna posiada w swoich
strukturach siedem filii zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta, nad którymi sprawuje
nadzór merytoryczny.
Są to następujące placówki:
•
•

•
•
•
•
•

Filia nr 1 – mieści się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w dzielnicy Wilchwy,
Filia nr 2 – to najmniejsza placówka, mieszcząca się w Szpitalu Miejskim. Korzystają
z niej głównie hospitalizowani pacjenci i personel medyczny szpitala oraz okoliczni
mieszkańcy. Bibliotekarzem jest pracownik szpitala,
Filia nr 5 – mieści się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Radlin II,
Filia nr 9 - mieści się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w dzielnicy Kokoszyce,
Filia nr 10 - ulokowana jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w dzielnicy Zawada,
Filia nr 13 na os. XXX-lecia - to największa filia, znajduje się w Szkole Podstawowej
nr 10,
Filia nr 15 Jedłownik – mieści się w lokalu użytkowym spółki ...DOMARO znajdującym
się w budynku przy ul. Kokoszyckiej.

W 2018 zorganizowano w Bibliotece 422 różnorodne, bezpłatne imprezy kulturalne,
w których wzięło udział 10168 osób.
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Muzeum
Muzeum w Wodzisławiu Śląskim prowadzi swoją działalność, nieustannie powiększając
ilość zrealizowanych publikacji naukowych oraz działań edukacyjnych.
PUBLIKACJE NAUKOWE, OPRACOWANIA ZWARTE, ARTYKUŁY
• Hojka P., Czas zmian. Wodzisław i ziemia wodzisławska pomiędzy Cesarstwem niemieckim
a II Rzeczpospolitą, Wodzisław Śląski 2018. (wydano z projektu Niepodległa).
• Hojka P., Za wolność Śląska oddali życie swoje. Mszana, Połomia, Gogołowa, w walce
o polskość Górnego Śląska, Mszana 2018.
• Kulpa S., Najcenniejsze zabytki związane z 100 rocznicą odzyskania niepodległości
w zbiorach Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, 2018. (wydanie albumowe z projektu
Niepodległa).
• Kulpa S., Podgórski A., Aleksander von Minutoli. Najstarsze widoki Wodzisławia Śląskiego,
Wodzisław Śląski, 2018.
• Podgórski A. Lubomia, pow. wodzisławski, woj. śląskie. Sprawozdanie z nowych odkryć
archeologicznych, Wodzisław Śląski, 2018.
• Furmanek M., Kulpa S., Podgórski A., Zamek wodzisławski i jego gospodarcze zaplecze,
(w:) M. Kluss (red.), Za wytworną fasadą. Kulisy funkcjonowania rezydencji arystokratycznych.
Materiały z sesji naukowej z okazji 70-lecia Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Wydawnictwo
Muzeum Zamkowego w Pszczynie.
WYDARZENIA
• Ferie w Muzeum: Niezwykły świat bogów egipskich, Życie codzienne mieszkańców
Wodzisławia w I poł. XX w.
• "Średniowieczne miłowanie"
• "Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - ŚLĄSKO GODKO NA WESOŁO" spotkanie z autorem śląskich rymowanek Stefanem Szymurą oraz Ślązaczką Roku 2013 Eweliną Sokół - Galwas
• "Matka" – przedstawienie teatralne Classic - Ballanga
• "Opowieści z krypty... Tajemnice krypt arystokracji śląskiej i morawskiej"
• "Sensacyjne odkrycie - najstarsze widoki Wodzisławia w zbiorach Muzeum
• 8 Piknik Historyczny
• Wieczorek poetycki z dedykacją dla mam
• "Pożegnanie Bordynowskiej Pani" – uroczysty pogrzeb z udziałem ks. biskupa Jana Szarka
i pastora ks. Daniela Ferka oraz władz gminy
• "Kod piramid" - wykład dr Andrzeja Ćwieka
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• Noc w Muzeum: Promocja piwa wodzisławskiego PALOCZAJ połączona z wykładem
Sławomira Kulpy - „Historia Browarów Wodzisławia Śląskiego”
• "Ta ostatnia niedziela..."
• Realizacja Projektu - NIEPODLEGŁA, gdzie na ten cel pozyskano 20 000 zł
• Wystawa plenerowa – „Wodzisław w drodze do Niepodległości” oraz trzy spektakle
patriotyczne
• Wystawa plenerowa – „Boże narodzenie w Wodzisławiu na przestrzeni dziejów”
W związku z przyznaną dotacją na rewitalizację pałacu Dietrichsteinów w czerwcu 2018
roku działalność Muzeum skoncentrowała się na zabezpieczeniu oraz przeniesieniu zbiorów
i ekspozycji do placówek szkolnych, a także instalowaniu biur przy wodzisławskim Rynku 24.
Instalacja ta trwała do początku listopada 2018 roku.

Działalność kulturalna Urzędu Miasta
BIURO KULTURY, SPORTU I ZDROWIA. Na zadania objęte konkursem ofert na
wspieranie zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018 przeznaczona została kwota 38 000 zł.
Wsparcie uzyskały następujące podmioty:
1. Stowarzyszenie Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3.000 zł.
2. Fundacja Muzyczna Orkiestry KWK Anna im. W. Kamczyka – 12.000 zł.
3. Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno – Wychowawcza Jednostka Strzelecka
2023 – 8.080 zł.
4. Stowarzyszenie Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku – 12.320 zł.
Miasto w zakresie działalności Biura Kultury, Sportu i Zdrowia współorganizowało różne
obchody rocznicowe upamiętniające m.in.: marsz śmierci, 26 marca, dzień kombatanta,
metropolitalne święto rodziny. Ponadto Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia organizowało obchody
związane ze świętem Konstytucji 3 Maja, dniem patrona miasta św. Wawrzyńca, 11 listopada.
Jednostki kultury otrzymały w roku 2018 dotacje na realizację swoich zadań bieżących
oraz celowych, których wysokości kształtują się następująco:
•
•
•

Wodzisławskie Centrum Kultury – 3 481 464 zł
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – 1 770 400 zł
Muzeum – 586 397 zł.

W zakresie kultury w roku 2018 przyznane zostały nagrody oraz stypendia dla osób
zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.
Wysokość przyznanych stypendiów i nagród w poszczególnych latach kształtuje się
następująco:
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stypendia – 1 000 zł.
nagrody – 6 000 zł.
FUNDUSZ INICJATYW SPOŁECZNYCH – KULTURA. W 2018 roku miasto na wniosek
prezydenta przyjęło do realizacji i uruchomiło Fundusz Inicjatyw Społecznych. Na działania
kulturalne w ramach FIS przeznaczono środki wysokości 50 000 zł. Zrealizowano natomiast
działania na kwotę 49 273 zł.
FUNDUSZ INICJATYW SPOŁECZNYCH - KULTURA 2018 rok

STRONA

NAZWA ZADANIA

KWOTA PRZYZNANA

LP
1.
2.

Izba Gospodarcza
Osoba prywatna
Osoba prywatna

3.
Koło Gospodyń
Wiejskich w Zawadzie
4.

Forum biznesowe
ForBs
W kręgu kobiet –
kobiety mają moc
Super bohater –
kalendarz – NIE
REALIZOWANO
Koncert dla
mieszkańców miasta z
okazji 100 lecia
niepodległości

10 000
6 000

3 000

2 000

5.

Rada Dzielnicy
V Jubileuszowa
Kokoszyce oraz Koło
Kokoszycka Jesień
Gospodyń Wiejskich w
Artystyczna
Kokoszycach

3 000

6.
7.

Wodzisławski Klub
Naszej Ziemi
Osoba prywatna

6 273
5 000

8.
9.

Osoba prywatna
Nasz Wodzisław

Kolorowa czyli biało
czerwona
Wspominki jazzowe
Festyn ParafialnoSzkolny
Noc teatrów

1 000
10 000

Osoba prywatna
Złóż życzenia
świąteczne Świętemu
Mikołajowi!

10.
RAZEM:

3 000
49 273
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BIURO PREZYDENTA MIASTA. Część wydarzeń kulturalnych w roku 2018 zorganizowanych
zostało przez komórkę, której jednym z istotnych zadań jest promocja wewnętrzna
i zewnętrzna miasta. Wśród wspomnianych imprez można wymienić:
•
•
•
•
•

Rozstrzygnięcie prezydenckiego konkursu wielkanocnego w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej
II Rodzinny Piknik z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Rodzinnym Parku Rozrywki
„Trzy Wzgórza”
III Wodzisławska Noc Świętojańska w Ośrodku Rekreacyjnym „Balaton”
Popołudnie z Sąsiadem i Unią Europejską w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”
(główny organizator: SM ROW)
Wspólna wigilia z mieszkańcami na Rynku – ogłoszenie wyników prezydenckiego
konkursu na najpiękniejszy stroik świąteczny

III.9 Oferta sportowo-rekreacyjna
O ofertę sportową i rekreacyjną w mieście dbają pracownicy Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji „Centrum”. Swoje zadania jednostka realizuje na terenie niemal całego
miasta, skupiając się na działalności związanej z administrowanymi przez nią obiektami.
WYDARZENIA. Najważniejsze wydarzenia sportowe i rekreacyjne organizowane przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” przypadają na sezon wydarzeń plenerowych. Wśród
nich znajdziemy:
•

•

•

•

XII Wodzisławski Półmaraton i Mini maraton to cykliczna impreza sportowa a zarazem
jedno z największych wydarzeń organizowanych przez MOSiR „CENTRUM”.
W wodzisławskim półmaratonie i mini maratonie w 2018 roku wzięło udział 315
biegaczy. Bieg w 2018 roku był zakończeniem cyklu #3biegiSWD, w skład którego
wchodziły także Nocny Bieg z Gwiazdami oraz Błękitna Wstęga Balatonu.
IV Nocny Bieg z Gwiazdami to cykliczna impreza biegowa, która już na stałe wpisała się
do kalendarza wodzisławskich imprez sportowych. Bieg odbywa się zawsze w pierwszej
połowie lipca. W ubiegłym roku bieg na dystansie 5 km ukończyły 363 osoby. Start oraz
meta biegu znajduje się na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”.
Błękitna Wstęga Balatonu to cykliczna impreza biegowa o charakterze crossu,
organizowana przez MOSiR „CENTRUM” na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Balaton
oraz przyległego Nadleśnictwa Rybnik. Impreza w ubiegłym roku przyciągnęła nad
wodzisławski Balaton ponad 200 aktywnych uczestników.
Cykl Sobotnich Wycieczek to cykl, który był dofinansowany przez Urząd Miasta
Wodzisławia Śląskiego w ramach działań – ochrona zdrowia, przeciwdziałanie
alkoholizmowi. Wycieczki były organizowane w okresie od czerwca do sierpnia 2018
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roku. W organizowanych wyjazdach co roku bierze udział około 450 osób. Cykl
Sobotnich Wycieczek z MOSiR „CENTRUM” wpisuje się w akcję lato.
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w konkurencji BMX Racing. W 2018 roku
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich odbyła się na terenie
województwa śląskiego. Konkurencję BMX Racing rozegrano na torze rowerowym
BMX Racing w Wodzisławiu Śląskim na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy
Wzgórza”. Do zawodów zgłosiło się około 50 zawodników z krajowej czołówki.
Szkolne zawody pływackie to cykl zawodów pływackich dla uczniów wodzisławskich
szkół podstawowych i gimnazjalnych organizowanych na terenie Krytej Pływalni
MANTA. Każda edycja zgromadziła ponad 100 młodych pływaków.
Ekiden pływacki to impreza, która odbyła się po raz pierwszy na terenie Krytej Pływalni
MANTA w 2018 roku. Zadaniem wszystkich osób biorących udział w imprezie było
łącznie przepłynąć 42 km i 195 m na pięciu torach. Rywalizacja odbywała się w pięciu
drużynach, gdzie każda drużyna pływa tylko po swoim torze. Impreza miała charakter
zabawowy, ponieważ pływający mieli możliwość startowania w różnych przebraniach.
Łącznie około 100 osób uczestniczyło w wydarzeniu.
Zawody biathlonowe – „Biathlon dla każdego” to cykliczne zawody sportowe dla dzieci,
młodzieży oraz dorosłych organizowane przez UKS Strzał Wodzisław Śląski przy
wsparciu MOSiR „CENTRUM” na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”.
Impreza ta ma charakter ogólnopolski i firmowana jest przez Polski Związek Biathlonu.
W ubiegłym roku odbyło się 18 edycji tych zawodów w całym kraju, a edycja
podsumowująca cały cykl odbyła się 13 października 2018 roku w Wodzisławiu Śląskim.
XXVI Bieg Gazety Wodzisławskiej im. Leszka Kowalczyka to cykliczna impreza biegowa
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych rozgrywana
w kilku kategoriach wiekowych w tym także w kategorii OPEN. W rywalizacji podczas
biegu gazety wodzisławskiej w 2018 roku wzięło udział ponad 300 uczniów szkół
z Wodzisławia Śląskiego oraz regionu. Od kilku lat terenem zmagań uczniów w ramach
Biegu został Rodzinny Park Rozrywki” Trzy Wzgórza”.
Majówkowy Festiwal Sztafet Biegowych to projekt zrealizowany na bieżni stadionu
miejskiego w ramach obchodów dnia dziecka w dniu 30 maja. Festiwal dedykowany
jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Wodzisławia Śląskiego i okolic.
1. Mistrzostwa Wodzisławia Śląskiego w bule – ze względu na posiadane na terenie
Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” bulodromy (tory do gry w bule) oraz
aktywność Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 2018 roku MOSiR
„CENTRUM” zorganizował pierwsze Otwarte Mistrzostwa Wodzisławia Śląskiego gry
w bule. Zawody cieszyły się dużą popularnością, do współzawodnictwa zgłosiło się
szesnaście dwuosobowych drużyn.
Warsztaty Extreme City 2018 to cykl zajęć warsztatowych z nauki jazdy na rowerach
typu BMX, deskorolce, rolkach oraz hulajnodze. Zajęcia odbywały się na wodzisławskim
Skate Parku w okresie wakacji letnich. Udział w zajęciach był bezpłatny i każdorazowo
uczestniczyło w nich ok. 20 osób.
Turniej FIFA 2018 to zawody e-sport, czyli rywalizacja w grach komputerowych. W 2018
roku odbyły się po raz pierwszy w Wodzisławiu Śląskim, w niecce basenu, co stanowiło
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dodatkową atrakcję a zarazem oryginalność całego wydarzenia. Zawody miały miejsce
w trakcie trwania przerwy technologicznej, więc nie utrudniały bieżącego
funkcjonowania pływalni. Rozgrywki odbyły się na konsolach Sony PlayStation 4,
dedykowanych padach oraz grze FIFA 18 dostarczonych przez firmę zabezpieczającą
technicznie turniej. Zawody cieszyły się znacznym zainteresowaniem, szczególnie
wśród młodzieży z Wodzisławia Śląskiego i całego regionu. Udział wzięło ponad
80 graczy.
Halowy Turniej Piłki Nożnej – coroczny turniej piłki nożnej rozgrywany w okresie ferii
zimowych w ramach akcji zima. Turniej cieszy się sporą popularnością wśród dzieci
z wodzisławskich szkół pomimo dni wolnych od nauki szkolnej. Turniej jest
dedykowany uczniom szkół podstawowych. Organizowany jest w hali sportowej przy
ZSP nr 7. W turnieju wzięło udział niespełna 40 osób.
Turniej tenisa stołowego to impreza dedykowana dla uczniów wodzisławskich szkół
podstawowych, odbywająca się dwa razy do roku. Impreza ma na celu popularyzację
tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży wodzisławskich szkół oraz wyłonienie
najlepszych uczniów. Impreza odbywa się cyklicznie w ZSP nr 7. W obu edycjach udział
wzięło ponad 100 zawodników.
VI Turniej Mistrzów Białego Orlika – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”
w 2018 roku wziął aktywny udział w Turnieju Mistrzów Białego Orlika organizowanym
przez Stowarzyszenie Sport 7. Turniej został rozegrany 6 marca 2018 roku na PGE
Stadionie Narodowym w Warszawie.
Świętojański Bieg dla Najmłodszych to wydarzenie, które z roku na rok cieszy się coraz
większą popularnością. Bieg jest organizowany w ramach akcji lato oraz Nocy
Świętojańskiej.
Zawody saneczkarskie odbyły się na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy
Wzgórza” w okresie ferii zimowych. W zawodach w ubiegłym roku wzięło udział ponad
30 dzieci.
Warsztaty nauki jazdy na łyżwach to projekt - zajęcia odbywały się codziennie od
poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych i przeznaczone były dla dzieci,
które stawiają pierwsze kroki na lodzie. Udział w zajęciach był bezpłatny. Każdorazowo
w zajęciach udział wzięło około 10 osób.
Czytanie w chacie solnej – projekt realizowany przez naszą jednostkę dla najmłodszych
w okresie zimowym na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”. Seans
czytania trwa około 40 minut. W ramach zajęć uczestnicy słuchają bajek z książek
wypożyczonych z wodzisławskiej biblioteki. Maksymalnie w chacie solnej mogło
przebywać podczas jednego seansu 12 osób.
Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej "Dzikich Drużyn" to rozgrywki odbywające się na boisku
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 5 na ulicy Tysiąclecia w Wodzisławiu Śląskim.
W turnieju uczestniczyć może młodzież szkół gimnazjalnych oraz podstawowych.
Wodzisławska bitwa na poduszki po raz pierwszy odbyła się 14 kwietnia ubiegłego roku
na terenie amfiteatru w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”. Idea Światowego
Dnia Walki na Poduszki jest prosta – ma wspomóc aktywizację społeczną
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i spowodować, by ludzie mniej czasu spędzali w domu przed komputerem,
a integrowali się z innymi. W bitwę zaangażowało się ponad 80 osób.
SZKÓŁKI SPORTOWE. MOSiR „CENTRUM” prowadzi ograniczone szkolenie sportowe
w ramach szkółek sportowych w dyscyplinach, w których na terenie miasta nie działa żaden
klub sportowy. Aktualnie posiadamy dwie szkółki: pływacką MANTA i rowerową. Wychodzimy
z założenia, że właściwymi podmiotami do szkolenia sportowego są kluby sportowe, które
posiadają ustawowe uprawnienia do prowadzenia takiej działalności. W sytuacji, kiedy
w Wodzisławiu Śląskim powstaną sekcje sportowe w zakresie pływania i kolarstwa, MOSiR
przekaże obecne szkółki sportowe do dalszego szkolenia sportowego w tych sekcjach.
Szkółka pływacka MANTA i nauki pływania
MOSiR „CENTRUM” prowadzi systematyczne zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży oraz
osób dorosłych. Wszyscy, którzy nabyli podstawowe umiejętności pływackie mogli
kontynuować ich doskonalenie w szkółce pływackiej MANTA. Powstają pierwsze klasy
sportowe na bazie Zespołu Szkół nr 1 w dzielnicy Wilchwy, które mogą stanowić zalążek
pływackiego klubu sportowego.

Szkółka kolarska MOSiR „CENTRUM” Wodzisław Śląski
Szkółka powstała w ramach programu Polskiego Związku Kolarstwa pn. Narodowy Program
Rozwoju Kolarstwa. Głównymi celami szkółki są:
•
upowszechnianie aktywności fizycznej uczniów szkół podstawowych poprzez
zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych;
•
stworzenie kompleksowej oferty upowszechniania i promocji kolarstwa wśród
najmłodszych;
•
wyrównywanie szans w dostępie do zorganizowanej aktywności fizycznej niezależnie
od miejsca zamieszkania oraz statusu materialnego rodziców;
•

promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród uczniów szkół podstawowych;

•

przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport;

•
wykorzystanie potencjału
i regionalnych związków;
•

szkoleniowo-organizacyjnego

klubów

kolarskich

identyfikacja sportowych talentów.

Standardowa liczba dzieci objętych zajęciami w szkółce to 15 osób (chłopcy
i dziewczęta z klas 4-6 szkoły podstawowej, nie posiadający przed przystąpieniem do
programu licencji zawodniczej). W przypadku rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach w trakcie
roku przeprowadzane będą nabory uzupełniające. Rekrutacja do uczestnictwa w zajęciach
w szkółce kolarskiej odbywa się na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń. W ubiegłym sezonie
zajęcia odbywały się na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”.
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Dotacje na działania sportowe i rekreacyjne
Ogłoszeniem nr BKZ.524.1.2018 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia
16.01.2018 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych
miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu można było
składać oferty na zadanie: rozwój i animacja lokalnego amatorskiego ruchu sportowego
poprzez imprezy sportowo-rekreacyjne, w tym także imprezy cykliczne, na które zostały
przewidziane środki w wysokości 60.000,00 zł.
Wsparcie uzyskały następujące podmioty:
•
•
•
•
•

Akademia Sportowa Top Team - 7 600 zł
Klub Sportowy TKKF Karlik - 12 000 zł
Klub Sportów Walki Boxing Odra - 13 740 zł
Uczniowski Klub Sportowy Baszta - 11 960 zł
Klub Rekreacyjno – Sportowy TKKF Relaks - 10 661 zł.

Kluby sportowe w 2018 roku otrzymały wsparcie w wysokości 858 150 złotych
na realizację zadań zgodnie z uchwałą nr XXV/240/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 października 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania
finansowego rozwoju sportu na terenie miasta.
Wsparcie otrzymały następujące kluby:
1. Klub Sportowy SWD Wodzisław Śląski – 60 000 zł.
2. Klub Sportowy 25 Kokoszyce – 30 000 zł.
3. Młodzieżowy Klub Sportowy „Zorza” - 100 000 zł.
4. Młodzieżowy Klub Piłkarski Odra Centrum – 200 000 zł.
5. Żeński Klub Koszykarski „Olimpia” - 121 000 zł.
6. Międzyszkolny Klub Sportowy – 50 000 zł.
7. Ognisko Specjalistyczne TKKF „Karate-Do” - 8 000 zł.
8. Klub Sportowy „Wicher Wilchwy” - 90 000 zł.
9. Ludowy Klub Sportowy Naprzód 46 Zawada – 100 000 zł.
10. Klub Sportów Walki „Boxing Odra” - 9 000 zł.
11. Klub Sportowy SKI TEAM – 20 000 zł.
12. Uczniowski Klub Sportowy „Baszta” - 30 000 zł.
13. Uczniowski Klub Sportowy „Strzał Wodzisław” - 32 000 zł.
14. Klub Rekreacyjno – Sportowy TKKF „Relaks” - 6 750 zł.
15. Żeński Klub Koszykarski „Olimpia” - 1 400 zł.
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W zakresie sportu w roku 2018 przyznane zostały nagrody oraz stypendia dla osób
osiągających wysoki wynik sportowy w współzawodnictwie sportowym.
Wysokość przyznanych stypendiów i nagród w poszczególnych latach kształtuje się
następująco:
•
•

stypendia – 71 300 zł. zł.
nagrody – 18 400 zł.

FUNDUSZ INICJATYW SPOŁECZNYCH – SPORT. W 2018 roku miasto na wniosek
prezydenta przyjęło do realizacji i uruchomiło Fundusz Inicjatyw Społecznych. Na działania
kulturalne w ramach FIS przeznaczono środki wysokości 50 000 zł. W ramach inicjatyw
sportowych zrealizowano dziewięć projektów na kwotę 48 065 zł.
FUNDUSZ INICJATYW SPOŁECZNYCH - SPORT 2018 rok

STRONA

NAZWA ZADANIA

KWOTA
PRZYZNANA

LP
KS BOXING ODRA
1.
2.
3.

Stowarzyszenie przy
Dziupli

Festyn rodzinny „Jesteśmy razem”

KS FORMA

Cross tropami wodzisławskich
mamutów

KS FORMA

10 Ja i maraton im.
Marszałkowskiego

4.
SWD Wodzisław
5.
6.
7.

Osoba prywatna
Osoba prywatna
Osoba prywatna

8.
9.

Międzynarodowy mecz bokserski
THE Grey Ranks

OSP Turzyczka
RAZEM:

Festyn rodzinny z okazji 100 lecia
odzyskania niepodległości z
jednoczesną popularyzacją piłki
kobiecej
Race To Home
22 Lipca na Balatonie
Rodzinny Piknik Sportowy z okazji
100 rocznicy odzyskania
niepodległościZawody sportowe

10 000
5 500
3 000

3 000

10 000
650
9 915

3 000
3 000
48 065
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IV. Pozostałe ważne informacje z roku 2018
Transport w mieście
Do 31.12.2018 roku operatorem komunikacji miejskiej w Wodzisławiu Śląskim była
firma P.P.U.H. ''KŁOSOK'' Andrzej Kłosok. W 2018 roku operator zrealizował 514.499,37
wozokilometrów w kwocie 2.175.974,14 zł brutto. Operator realizował zadanie liniami A B C
D na terenie dzielnic: Nowe Miasto, XXX-lecia-Piastów-Dąbrówki, Radlin II, JedłownikTurzyczka-Karkoszka, Wilchwy, Zawada, Kokoszyce.
W 2018 roku rozpoczęto procedurę przetargową na realizację usług w gminnym
transporcie zbiorowym na liniach A, B, C, D, E. 20 listopada odbyło się otwarcie ofert
przetargowych. Ofertę złożyła jedna firma: P.P.U.H. ''KŁOSOK'' Andrzej Kłosok, na kwotę 17
694 028,80 zł brutto.

Kolej na miarę potrzeb
Od 10 czerwca 2018 roku znacznie wzrosła częstotliwość połączeń kolejowych na trasie
Wodzisław Śląski-Rybnik. To efekt współpracy samorządów: obu miast i województwa
śląskiego. Zwiększanie dostępności kolejowych przewozów pasażerskich to jeden
z priorytetów wyznaczających kierunki działania Zarządu Województwa Śląskiego. Dzięki
współpracy samorządu województwa oraz Rybnika i Wodzisławia Śląskiego znaczącej
poprawie uległa kolejowa oferta przewozowa pomiędzy oboma miastami. Porozumienie w tej
sprawie podpisano w czwartek, 7 czerwca, na pokładzie pociągu symbolicznie inaugurującego
projekt Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej łączącej dwa miasta.
Wzmocnienie oferty kolejowej jest przede wszystkim odpowiedzią na rosnące
problemy zatłoczenia motoryzacyjnego. Aby zachęcić mieszkańców do wyboru pociągu
zamiast samochodu samorządy powinny zaoferować konkurencyjny czas przejazdu i wysoką
częstotliwość kursów. Pomiędzy oboma miastami połączenia są częste i regularne. Warto
zaznaczyć, że atutem kolei jest prędkość. Trasa pomiędzy Rybnikiem i Wodzisławiem jest do
pokonania w niespełna 20 minut.
Trójstronne porozumienie oraz umowy pomiędzy miastami a województwem, jako
organizatorem przewozów kolejowych, podpisali: marszałek województwa śląskiego,
prezydent Rybnika oraz prezydent Wodzisławia. Przy podpisaniu umów obecny był również
prezes Zarządu Kolei Śląskich.
Zmiany w rozkładzie otworzyły przed wodzisławianami i rybniczanami nową jakość
podróżowania pomiędzy naszymi miastami. Porozumienie w sprawie organizacji połączeń
kolejowych na odcinku Rybnik-Wodzisław Śląski zawarte zostało na 4,5 roku, tj. do 31 grudnia
2023 r. Zgodnie z jego postanowieniami, na linii Rybnik-Wodzisław Śląski województwo
zapewnia kursowanie przynajmniej jednego pociągu w każdej godzinie w każdą stronę poza
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godzinami szczytu w dni robocze i przez cały dzień w dni wolne od godziny 4:00 do godziny
23:00. W godzinach szczytu, tj. w dni robocze od 6:00 do 8:00 oraz od 14:00 do 17:00 jeździć
będą przynajmniej dwa pociągi – w każdej godzinie i w każdą stronę. Na realizację kursów
Rybnik i Wodzisław Śląski udzielają województwu śląskiemu dotacji celowej. Pokrywa ona
część kosztów uruchomienia pociągów. Szczegóły w tym względzie będą regulowały roczne
umowy udzielenia pomocy finansowej. Oferta, oprócz stworzenia dobrej komunikacji między
Rybnikiem i Wodzisławiem Śląskim, umożliwia podróżowanie koleją z obu miast do Katowic,
Krakowa i Rzeszowa. Prawie wszystkie pociągi na odcinku Rybnik-Wodzisław Śląski, w tym
kursy do Krakowa i Rzeszowa, są obsługiwane nowoczesnym taborem posiadającym
klimatyzację oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
Dobowa liczba połączeń w dni robocze na odcinku Wodzisław Śląski-Rybnik wzrosła
z 18 do 54. Większość połączeń jest realizowana przez Koleje Śląskie (47 kursów), a wybrane
połączenia, jako bezpośrednie do/z Krakowa obsługują Przewozy Regionalne (7 kursów, z tego
2 wydłużone do Rzeszowa). W dni wolne od pracy oraz w dni robocze poza godzinami szczytu
pociągi kursują średnio co godzinę od 4:00 rano do 24:00 w nocy. W dni robocze rano, między
godziną 5:30 i 7:30, pociągi będą kursować średnio co 20 minut, a po południu między godziną
13:30 i 17:00 średnio co 30 minut. Większość spośród połączeń (37) umożliwia również podróż
z Wodzisławia Śląskiego do Katowic i z powrotem (20 połączeń bezpośrednich, 17 z dogodną
przesiadką w Rybniku).

Ulgi podatkowe
Zwolnieniem z podatku od nieruchomości na podstawie uchwał Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego w 2018 roku objęto 47 podmiotów na łączną kwotę 409 939,00 zł.
Rodzaj zwolnień przedstawiał się następująco:
I. POMOC REGIONALNA
1. Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/182/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości na terenie miasta Wodzisław Śląski stanowiących regionalną
pomoc inwestycyjną
Ilość podmiotów – 1
Kwota zwolnienia – 50 197,00zł
II. POMOC DE MINIMIS DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/325/09 z dnia 30.04.2009 roku w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro i małych przedsiębiorców
Ilość podmiotów - 1
Kwota zwolnienia - 3 936,00 zł
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2. Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/394/14 z dnia 26.02.2014 roku w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro i małych
przedsiębiorców.
Ilość podmiotów – 1
Kwota zwolnienia – 5 737,00 zł
III. ELEWACJE
1. Uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XIX/166/12 z dnia 28.03.2012 roku
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części w których wykonano
remont elewacji
Ilość podmiotów - 13
Kwota zwolnienia – 246 928,00 zł
2. Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/395/14 z dnia 26.02.2014 roku w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości budynków lub ich części w których wykonano remont elewacji
Ilość podmiotów- 9
Kwota zwolnienia – 29 373,00 zł
3. Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/120/15 z dnia 25.11.2015 rok w sprawie zwolnień z podatku
od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji
Ilość podmiotów- 6
Kwota zwolnienia – 71 754,00 zł
IV. TERMOMODERNIZACJA
Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/138/15 z dnia 29.12.2015 roku w sprawie zwolnień z podatku
od nieruchomości budynków, w których przeprowadzono termomodernizację oraz gruntów
związanych z tymi budynkami
Ilość podmiotów - 2
Kwota zwolnienia – 1052,00 zł
V. NOWO WYBUDOWANE BUDYNKI MIESZKALNE LUB ICH CZĘŚCI:
Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/121/15 z dnia 25.11.2015 roku w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych lub ich części
Ilość podmiotów - 14
Kwota zwolnienia – 962,00 zł
Ponadto w 2018 roku podjęto uchwałę Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
nr XXXVIII/388/18 z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których dokonano wymiany źródła
ciepła. Ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały korzysta obecnie ponad 200
nieruchomości położonych na terenie miasta.
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W związku z podjęciem uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI/371/17 z dnia 29 listopada
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
ustalono wysokość stawek podatku poniżej stawek maksymalnych, co obniżyło możliwe
wpływy z podatku od środków transportowych o ponad 837 tys. zł. Opodatkowaniem objęto
246 podatników posiadających 651 pojazdów.
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V. Realizacja uchwał Rady Miejskiej
INFORMACJA
O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA OKRES OD 1.01.2018 ROKU DO 31.12.2018 ROKU
DATA
NUMER
LP
PODJĘCIA
PRZEDMIOT UCHWAŁY
SPOSÓB REALIZACJI
UCHWAŁY
UCHWAŁY
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta
1 XXXVIII/386/18 24.01.2018 r. Wodzisławia Śląskiego na
Zrealizowana
2018 rok nr XXXVII/380/17
z dnia 27 grudnia 2017 roku.
w sprawie zmiany uchwały
w sprawie Wieloletniej
2 XXXVIII/387/18 24.01.2018 r. Prognozy Finansowej miasta Zrealizowana
Wodzisławia Śląskiego na
lata 2018-2030.
w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości
budynków mieszkalnych lub Realizowana na
3 XXXVIII/388/18 24.01.2018 r.
ich części, w których
bieżąco
dokonano wymiany źródeł
ciepła.
w sprawie zmiany załącznika
do Statutu Miejskiej
4 XXXVIII/389/18 24.01.2018 r. i Powiatowej Biblioteki
Zrealizowana
Publicznej w Wodzisławiu
Śląskim
w sprawie statutu Służb
5
XXXVIII/390/18 24.01.2018 r. Komunalnych Miasta w
Zrealizowana
Wodzisławiu Śląskim.
w sprawie planu
dofinansowania form
doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w
6
XXXVIII/391/18 24.01.2018 r.
Zrealizowana
2018 r. za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych
przez Miasto Wodzisław
Śląski..
w sprawie zmiany nazwy
7
XXXVIII/392/18 24.01.2018 r.
Zrealizowana
dotychczasowej ul. 26-go
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8

9

XXXVIII/393/18 24.01.2018 r.

XXXIX/394/18

27.02.2018 r.

10

XXXIX/395/18

27.02.2018 r.

11

XXXIX/396/18

27.02.2018 r.

12

XXXIX/397/18

27.02.2018 r.

13

XXXIX/398/18

27.02.2018 r.

14

XXXIX/399/18

27.02.2018 r.

15

XXXIX/400/18

27.02.2018 r.

Marca w Wodzisławiu
Śląskim na 26 Marca
w sprawie przyjęcia
stanowiska w sprawie
sprzeciwu wobec
propagowania ideologii
faszystowskiej.
w sprawie zmiany uchwały
Nr XLII/413/10 Rady
Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego z dnia 28 stycznia
2010 roku w sprawie emisji
obligacji komunalnych oraz
zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
w sprawie zmiany uchwały
nr VIII/59/11 Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego z dnia
28 kwietnia 2011 roku w
sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz zasad ich
zbywania, nabywania i
wykupu.
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta
Wodzisławia Śląskiego na
2018 rok nr XXXVII/380/17 z
dnia 27 grudnia 2017 roku.
w sprawie zmiany uchwały w
sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta
Wodzisławia Śląskiego na
lata 2018-2030.
w sprawie przekazania
środków finansowych dla
Policji.
w sprawie przyjęcia
„Programu Rewitalizacji
Wodzisławia Śląskiego na
lata 2015-2020”.
w sprawie ustalenia czasu
bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz
wysokości opłat za
korzystanie z wychowania
przedszkolnego w
publicznych przedszkolach

Zrealizowana

W trakcie realizacji
(zmiana okresu
wykupu obligacji)

W trakcie realizacji
(zmiana okresu
wykupu obligacji)

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Realizowana na
bieżąco
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prowadzonych przez Miasto
Wodzisław Śląski.

16

XXXIX/401/18

27.02.2018 r.

17

XXXIX/402/18

27.02.2018 r.

18

XXXIX/403/18

27.02.2018 r.

19

XXXIX/404/18

27.02.2018 r.

20

XXXIX/405/18

27.02.2018 r.

21

XXXIX/406/18

27.02.2018 r.

w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania
dotacji dla publicznych i
niepublicznych szkół,
przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie
miasta Wodzisławia
Śląskiego przez osoby
prawne i fizyczne inne niż
jednostka samorządu
terytorialnego oraz trybu i
zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania.
w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w
schronisku dla osób
bezdomnych.
w sprawie określenia trybu
postępowania o udzielenie
dotacji celowych
stowarzyszeniom
ogrodowym prowadzącym
rodzinne ogrody działkowe
na obszarze gminy
Wodzisław Śląski, sposobu
rozliczania tych dotacji oraz
sposobu kontroli
wykonywania zadań.
w sprawie zmiany nazwy
dotychczasowej ul.
Bojowników w Wodzisławiu
Śląskim na ul. Bojowników.
w sprawie zmiany nazwy
dotychczasowej Plac
Zwycięstwa w Wodzisławiu
Śląskim na Plac Zwycięstwa.
w sprawie zmiany nazwy
dotychczasowej Osiedle
Przyjaźni w Wodzisławiu
Śląskim na Osiedle Przyjaźni.

Realizowana na
bieżąco

Realizowana na
bieżąco

Realizowana na
bieżąco

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana
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22

XL/407/18

28.03.2018 r.

23

XL/408/18

28.03.2018 r.

24

XL/409/18

28.03.2018 r.

25

XL/410/18

28.03.2018 r.

26

XL/411/18

28.03.2018 r.

27

XL/412/18

28.03.2018 r.

28

XL/413/18

28.03.2018 r.

29

XL/414/18

w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta
Wodzisławia Śląskiego na
2018 rok nr XXXVII/380/17 z
dnia 27 grudnia 2017 roku.
w sprawie zmiany uchwały w
sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta
Wodzisławia Śląskiego na
lata 2018-2030.
w sprawie udzielenia dotacji
dla Powiatowego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i
Wodzisławiu Śląskim z
siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim.
w sprawie udzielenia
pomocy finansowej z
budżetu miasta Wodzisławia
Śląskiego dla Województwa
Śląskiego.
w sprawie udzielenia
pomocy finansowej z
budżetu miasta Wodzisławia
Śląskiego dla Województwa
Śląskiego.
w sprawie udzielenia
pomocy finansowej z
budżetu miasta Wodzisławia
Śląskiego dla Powiatu
Wodzisławskiego.
w sprawie podziału miasta
Wodzisław Śląski na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich
granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w
każdym okręgu.

w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad
28.03.2018 r. zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na
terenie miasta Wodzisławia
Śląskiego w 2018 roku.

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Uchwała zmieniona
uchwałą nr
XLV/454/18 z dnia
29.08.2018 r.

Zrealizowana

Zrealizowana
Rozstrzygnięciem
nadzorczym
Wojewoda Śląski
stwierdził nieważność
uchwały w całości.
Rada Miejska
Wodzisławia Śląskiego
uchwałą nr
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XLIII/441/18 z dnia
30.05.2018 r. wniosła
skargę do WSA.

30

XL/415/18

28.03.2018 r.

31

XL/416/18

28.03.2018 r.

32

XL/417/18

28.03.2018 r.

33

XL/418/18

28.03.2018 r.

34

XLI/419/18

12.04.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały
nr I/4/14 Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego z dnia
1 grudnia 2014 roku w
sprawie ustalenia składu
osobowego stałych Komisji
Rady Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego.
w sprawie zmiany uchwały
nr I/5/14 Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego z dnia
1 grudnia 2014 roku w
sprawie wyboru
przewodniczących i
wiceprzewodniczących
stałych Komisji Rady
Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego.
w sprawie zmiany uchwały
nr I/3/14 Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego z dnia
1 grudnia 2014 roku w
sprawie powołania stałych
Komisji Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego oraz
ustalenia ich składów
liczbowych i przedmiotu
działania.
w sprawie zmiany uchwały
nr II/16/14 Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego z dnia
30 grudnia 2014 roku w
sprawie reprezentowania
miasta Wodzisławia
Śląskiego w Międzygminnym
Związku Wodociągów i
Kanalizacji w Wodzisławiu
Śląskim.
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta
Wodzisławia Śląskiego na

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana
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35

XLI/420/18

12.04.2018 r.

36

XLII/421/18

25.04.2018 r.

37

XLII/422/18

25.04.2018 r.

38

XLII/423/18

25.04.2018 r.

39

XLII/424/18

25.04.2018 r.

40

XLII/425/18

25.04.2018 r.

41

XLII/426/18

25.04.2018 r.

42

XLII/427/18

25.04.2018 r.

2018 rok nr XXXVII/380/17
z dnia 27 grudnia 2017 roku.
w sprawie zmiany uchwały
w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta
Wodzisławia Śląskiego na
lata 2018-2030.
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta
Wodzisławia Śląskiego na
2018 rok nr XXXVII/380/17
z dnia 27 grudnia 2017 roku.
w sprawie zmiany uchwały w
sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta
Wodzisławia Śląskiego na
lata 2018-2030.
w sprawie zmiany uchwały
nr XXIX/293/17 Rady
Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego z dnia 29 marca
2017 roku w sprawie emisji
obligacji oraz określenia
zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
w sprawie emisji obligacji
oraz określenia zasad ich
zbywania, nabywania i
wykupu.
w sprawie podziału miasta
Wodzisław Śląski na stałe
obwody głosowania oraz
ustalenia ich numerów,
granic i siedzib obwodowych
komisji wyborczych.
w sprawie określenia sezonu
kąpielowego oraz wykazu
kąpielisk na terenie miasta
Wodzisławia Śląskiego w
roku 2018.
w sprawie wprowadzenia
Regulaminu dofinansowania
do zadania pn.: „Wymiana
źródeł ciepła na nowe
niskoemisyjne i montaż OZE
w latach 2017-2018 w
budynkach indywidualnych

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

W trakcie realizacji
(zmiana okresu
wykupu obligacji)

W trakcie realizacji
(zmiana okresu
wykupu obligacji)

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana
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43

XLII/428/18

25.04.2018 r.

44

XLII/429/18

25.04.2018 r.

45

XLII/430/18

25.04.2018 r.

46

XLII/431/18

25.04.2018 r.

47

XLII/432/18

25.04.2018 r.

48

XLIII/433/18

30.05.2018 r.

49

XLIII/434/18

30.05.2018 r.

50

XLIII/435/18

30.05.2018 r.

51

XLIII/436/18

30.05.2018 r.

na terenie gminy Wodzisław
Śląski” ze środków
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w
Katowicach.
w sprawie statutu Służb
Komunalnych Miasta w
Wodzisławiu Śląskim.
w sprawie organizacji
wspólnej obsługi przez
Zarząd Dróg Miejskich w
Wodzisławiu Śląskim.
w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej Zarząd
Dróg Miejskich w
Wodzisławiu Śląskim.
w sprawie statutu Zarządu
Dróg Miejskich w
Wodzisławiu Śląskim.
w sprawie zmiany uchwały
nr XIII/127/15 Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego z dnia
25 listopada 2015 r. w
sprawie wspólnej obsługi
jednostek organizacyjnych
Miasta Wodzisławia
Śląskiego.
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta
Wodzisławia Śląskiego na
2018 rok nr XXXVII/380/17 z
dnia 27 grudnia 2017 roku.
w sprawie zmiany uchwały w
sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta
Wodzisławia Śląskiego na
lata 2018-2030.
w sprawie zasad
usytuowania na terenie
miasta Wodzisławia
Śląskiego miejsc sprzedaży i
podawania napojów
alkoholowych.
w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Realizowana na
bieżąco

Realizowana na
bieżąco
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52

XLIII/437/18

30.05.2018 r.

53

XLIII/438/18

30.05.2018 r.

54

XLIII/439/18

30.05.2018 r.

55

XLIII/440/18

30.05.2018 r.

napojów alkoholowych na
terenie miasta Wodzisławia
Śląskiego.
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia z
Miastem Zabrze w sprawie
pokrycia kosztów
zatrudnienia związanego z
nauczaniem religii
Chrześcijańskiej Wspólnoty
Zielonoświątkowej w
punkcie katechetycznym
działającym przy ul.
Sienkiewicza 30 w Zabrzu.
w sprawie określenia zasad i
rozmiaru obniżek
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom
pełniącym funkcje
kierownicze w
przedszkolach, szkołach i
placówkach oświatowych
oraz ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych prowadzonych
przez miasto Wodzisław
Śląski nie wymienionych w
art. 42 ust. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r.
w sprawie zmiany uchwały
nr IX/76/11 Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego z dnia
24 maja 2011 r. w sprawie
utworzenia jednostki
budżetowej o nazwie Żłobek
Miejski nr 1 w Wodzisławiu
Śląskim oraz nadania mu
Statutu.
w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność
Prezydenta Miasta
Wodzisławia Śląskiego.

Zrealizowana

Realizowana na
bieżąco

Stwierdzono
nieważność uchwały
przez Śląski Urząd
Wojewódzki

Zrealizowana
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56

XLIII/441/18

30.05.2018 r.

57

XLIV/442/18

29.06.2018 r.

58

XLIV/443/18

29.06.2018 r.

59

XLIV/444/18

29.06.2018 r.

60

XLIV/445/18

29.06.2018 r.

61

XLIV/446/18

29.06.2018 r.

62

XLIV/447/18

29.06.2018 r.

63

XLIV/448/18

29.06.2018 r.

w sprawie skargi na
rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Śląskiego.
w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego miasta
Wodzisławia Śląskiego za
2017 rok wraz z
sprawozdaniem z wykonania
budżetu miasta za 2017 rok.
w sprawie udzielenia
Prezydentowi Miasta
Wodzisławia Śląskiego
absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2017
rok.
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta
Wodzisławia Śląskiego na
2018 rok nr XXXVII/380/17 z
dnia 27 grudnia 2017 roku.
w sprawie zmiany uchwały w
sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta
Wodzisławia Śląskiego na
lata 2018-2030.
w sprawie emisji obligacji
oraz określenia zasad ich
zbywania, nabywania i
wykupu.
w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od
obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy
dzierżawy części
nieruchomości stanowiącej
własność miasta
Wodzisławia Śląskiego,
położonej na terenie MOSiR
"Centrum" przy ul.
Bogumińskiej 8.
w sprawie zmiany uchwały
nr XIII/127/15 Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego z dnia
25 listopada 2015 r. w
sprawie wspólnej obsługi
jednostek organizacyjnych

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

W trakcie realizacji
(zmiana okresu
wykupu obligacji)

Zrealizowana

Zrealizowana
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Miasta Wodzisławia
Śląskiego.

64

XLIV/449/18

29.06.2018 r.

65

XLIV/450/18

29.06.2018 r.

66

XLIV/451/18

29.06.2018 r.

67

XLV/452/18

29.08.2018 r.

68

XLV/453/18

29.08.2018 r.

69

XLV/454/18

29.08.2018 r.

70

XLV/455/18

29.08.2018 r.

71

XLV/456/18

29.08.2018 r.

w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego miasta
Wodzisławia Śląskiego.
w sprawie ustalenia
wysokości wynagrodzenia
dla Prezydenta Miasta
Wodzisławia Śląskiego Mieczysława Kiecy.
w sprawie zmiany uchwały
nr XVI/142/11 Rady
Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego z dnia 21 grudnia
2011 roku w sprawie
wprowadzenia na terenie
miasta Wodzisławia
Śląskiego programu
„Rodzina 3+".
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta
Wodzisławia Śląskiego na
2018 rok nr XXXVII/380/17 z
dnia 27 grudnia 2017 roku.
w sprawie zmiany uchwały w
sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta
Wodzisławia Śląskiego na
lata 2018-2030.
w sprawie zmiany uchwały
nr XL/412/18 z dnia 28
marca 2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy
finansowej z budżetu Miasta
Wodzisławia Śląskiego dla
Powiatu Wodzisławskiego.
w sprawie udzielenia
pomocy finansowej z
budżetu miasta Wodzisławia
Śląskiego dla Powiatu
Wodzisławskiego.
w sprawie przyjęcia raportu
o sytuacji ekonomicznofinansowej Wodzisławskiego

W trakcie realizacji

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Uchwała zmieniona
uchwałą Nr
XLVI/464/18 z dnia
28.09.2018 r.
Zrealizowana
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72

XLV/457/18

29.08.2018 r.

73

XLV/458/18

29.08.2018 r.

74

XLV/459/18

29.08.2018 r.

75

XLV/460/18

29.08.2018 r.

76

XLVI/461/18

28.09.2018 r.

77

XLVI/462/18

28.09.2018 r.

Ośrodka Rehabilitacji i
Terapii Dzieci i Młodzieży.
w sprawie zmiany Statutu
Miasta Wodzisławia
Śląskiego.
w sprawie zmiany uchwały
nr IX/76/11 Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego z dnia
24 maja 2011 r. w sprawie
utworzenia jednostki
budżetowej o nazwie Żłobek
Miejski nr 1 w Wodzisławiu
Śląskim oraz nadania mu
Statutu.
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia o
współpracy w ramach
projektu „Silesianka”- szlak
wież i platform widokowych
w Euroregionie Silesia celem
złożenia wniosku o
dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Interreg
V-A Republika Czeska –
Polska (OP2).
w sprawie utworzenia na
terenie miasta Wodzisławia
Śląskiego odrębnych
obwodów głosowania w
wyborach do Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego, Rady
Powiatu Wodzisławskiego,
Sejmiku Województwa
Śląskiego oraz w wyborach
Prezydenta Miasta
Wodzisławia Śląskiego w
dniu 21 października 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta
Wodzisławia Śląskiego na
2018 rok nr XXXVII/380/17 z
dnia 27 grudnia 2017 roku.
w sprawie zmiany uchwały w
sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana
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78

XLVI/463/18

28.09.2018 r.

79

XLVI/464/18

28.09.2018 r.

80

XLVI/465/18

28.09.2018 r.

81

XLVI/466/18

28.09.2018 r.

82

XLVI/467/18

Wodzisławia Śląskiego na
lata 2018-2030.
w sprawie uczestniczenia w
pokrywaniu wydatków
inwestycyjnych Policji.
w sprawie zmiany Uchwały
nr XLV/455/18 z dnia 29
sierpnia 2018r. w sprawie
udzielenia pomocy
finansowej z budżetu miasta
Wodzisławia Śląskiego dla
Powiatu Wodzisławskiego.
w sprawie wprowadzenia na
terenie miasta Wodzisławia
Śląskiego programu
"Rodzina 3+".
w sprawie uchylenia
uchwały nr XVI/142/11 Rady
Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego z dnia 21 grudnia
2011 roku w sprawie
wprowadzenia na terenie
miasta Wodzisławia
Śląskiego programu
"Rodzina 3+".

28.09.2018 r.

w sprawie utworzenia
mieszkania chronionego
oraz określenia zasad
ponoszenia odpłatności za
pobyt w tym mieszkaniu.

83

XLVI/468/18

28.09.2018 r.

w sprawie przyjęcia planu
nadzoru nad żłobkami,
klubami dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunami.

Zrealizowana

Zrealizowana

Realizowana na
bieżąco

Zrealizowana

Realizowana na
bieżąco Wojewoda
Śląski rozstrzygnięciem
nadzorczym stwierdził
nieważność uchwały w
części określonej w:
tytule uchwały w
zakresie słów
"utworzenia
mieszkania
chronionego" oraz w
§1 uchwały, § 3 ust. 1
uchwały - kolumna I
wiersz 2 i kolumna II
wiersz 2 tabeli, § 3 ust.
2 i 3 uchwały.
Realizowana na
bieżąco Wojewoda
Śląski rozstrzygnięciem
nadzorczym stwierdził
nieważność uchwały w
części określonej w § 4
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i § 5 załącznika do
uchwały.

84

XLVI/469/18

28.09.2018 r.

85

XLVI/470/18

28.09.2018 r.

86

I/1/18

23.11.2018 r.

87

I/2/18

23.11.2018 r.

88

I/3/18

23.11.2018 r.

w sprawie przyjęcia
Rocznego programu
współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie na rok 2019.
w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność
dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 28 w
Wodzisławiu Śląskim.
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady
Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego.
w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego.
w sprawie powołania stałych
komisji Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego oraz

W trakcie realizacji –
uchwała określa
finansową i
pozafinansową
współpracę z
organizacjami
pozarządowymi oraz
podmiotami
wymienionymi w art.3
ust.3 ustawy o
działalności poźytku
publicznego i o
wolontariacie.
Finansowa współpraca
została częściowo
zrealizowana,
pozafinansowa będzie
realizowana do końca
roku. Wojewoda Śląski
rozstrzygnięciem
nadzorczym stwierdził
nieważność uchwały w
części określonej
w:§13 ust. 1 uchwały
w zakresie słów "w
szczególności" oraz §
16 ust. 5 uchwały.

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana
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89

I/4/18

23.11.2018 r.

90

I/5/18

23.11.2018 r.

91

I/6/18

23.11.2018 r.

92

I/7/18

23.11.2018 r.

93

I/8/18

23.11.2018 r.

94

I/9/18

23.11.2018 r.

95

I/10/18

23.11.2018 r.

96

I/11/18

23.11.2018 r.

97

II/12/18

5.12.2018 r.

ustalenia ich składów
liczbowych i przedmiotu
działania.
w sprawie ustalenia składu
osobowego stałych Komisji
Rady Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego.
w sprawie wyboru
przewodniczących i
wiceprzewodniczących
stałych Komisji Rady
Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego.
w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej oraz ustalenia jej
składu liczbowego i
osobowego.
w sprawie wyboru
przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego .
w sprawie powołania Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
oraz ustalenia jej składu
liczbowego i osobowego.
w sprawie wyboru
przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta
Wodzisławia Śląskiego na
2018 rok nr XXXVII/380/17 z
dnia 27 grudnia 2017 roku.
w sprawie ustalenia
wysokości wynagrodzenia
dla Prezydenta Miasta
Wodzisławia Śląskiego Mieczysława Kiecy.
w sprawie określenia
wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2019

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

W trakcie realizacji
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98

II/13/18

5.12.2018 r.

99

II/14/18

5.12.2018 r.

100 II/15/18

5.12.2018 r.

101 II/16/18

5.12.2018 r.

102 II/17/18

5.12.2018 r.

103 II/18/18

5.12.2018 r.

rok oraz zwolnień od tego
podatku.
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta
Wodzisławia Śląskiego na
2018 rok nr XXXVII/380/17 z
dnia 27 grudnia 2017 roku.
w sprawie ustalenia wykazu
wydatków w budżecie
miasta Wodzisławia
Śląskiego na 2018 rok, które
nie wygasają z upływem
roku budżetowego.
w sprawie określenia
wysokości stawek podatku
od środków transportowych
na 2019 rok.
w sprawie reprezentowania
miasta Wodzisławia
Śląskiego w Międzygminnym
Związku Wodociągów i
Kanalizacji w Wodzisławiu
Śląskim.
w sprawie zmiany uchwały
nr XXXIX/401/18 Rady
Miejskiej Wodzisławia Śl. z
dnia 27.02.2018 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych
szkół, przedszkoli i innych
form wychowania
przedszkolnego
prowadzonych na terenie
miasta Wodzisławia Śl. przez
osoby prawne i fizyczne inne
niż jednostka samorządu
terytorialnego oraz trybu i
zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumień z
innymi gminami w sprawie
zasad prowadzenia
nauczania religii innych

Zrealizowana

Zrealizowana

W trakcie realizacji

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana
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104 II/19/18

105 II/20/18

106 II/21/18

107 III/22/18

kościołów i związków
wyznaniowych.
w sprawie przyjęcia
"Gminnego Programu
5.12.2018 r. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
na rok 2019".
w sprawie przyjęcia
"Gminnego Programu
5.12.2018 r.
Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2019".
w sprawie zmiany uchwały
nr II/11/02 Rady Miejskiej
Wodzisławia Śl. z dnia
5.12.2018 r. 28.11.2002 r. w sprawie
zasad wypłacania diet
radnym oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych.
w sprawie zmiany uchwały w
sprawie Wieloletniej
19.12.2018 r. Prognozy Finansowej Miasta
Wodzisławia Śląskiego na
lata 2018-2030.

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

Zrealizowana

Zrealizowana
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