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Ogólna sytuacja miasta 
 
 Informacje dotyczące aktualnych danych demograficznych Wodzisławia Śląskiego, tj. ilośd 

mieszkaoców miasta w 2019 r., stopieo bezrobocia wśród wodzisławian, informacje o jednostkach 

organizacyjnych, spółkach miejskich, placówkach oświatowych oraz zatrudnionych w nich pracownikach, 

a także przedstawianie najważniejszych działao podjętych w poprzednim roku kalendarzowym oraz ich 

efekty w odniesieniu do zapisów Strategii Rozwoju Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz wszystkich innych 

dokumentów planistycznych. 

Podstawowe informacje i dane demograficzne 
 

Położenie Miasto województwa śląskiego, leżące na jego południu, w pobliżu granicy  

z Czechami. Stolica powiatu wodzisławskiego - jego centrum administracyjne. 

Sąsiednie gminy i miasta Gminy: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana 
Gminy - miasta: Pszów i Radlin 

Obszar od 49°58′01 do 50°02′14″N i 18°21′16 do 18°31′16″E i liczy 49,51 km² 

Gęstośd zaludnienia  

w gminie 

925/1 km²  

Gęstośd zaludnienia  

w powiecie wodzisławskim 

Powiat wodzisławski powierzchnia: 286,9 km² 
Za rok 2018: 550/1 km² 

Gęstośd zaludnienia  

w województwie śląskim 

Województwo śląskie powierzchnia: 12 333 km² 
Liczba ludności: 4,489 miliona (2019 r.) wg Europejskiego Urzędu 
Statystycznego 
Za rok 2018: 368/1 km² 

Dzielnice Określa je uchwała nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  
z 28 czerwca 1996 r.  
Są to: Jedłownik Osiedle, Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka, Kokoszyce,  
Nowe Miasto, Osiedla XXX-lecia-Piastów-Dąbrówki, Radlin II,  
Stare Miasto, Wilchwy, Zawada. 

Mieszkaocy Liczba ludności gminy stanowi 29,06% ludności powiatu (licząc wg danych 
dot. ludności za rok 2018) oraz około 1% ludności województwa.   
Ludnośd w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym: 31,5 
 

Liczba mieszkaoców 

w roku 2017 

Liczba mieszkaoców 

w roku 2018 

Liczba mieszkaoców 

w roku 2019 

48 429 48 195 47 992 

(*) wg danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Ludnośd w wieku produkcyjnym (15-64 lat): 29 175. 

Ludnośd w wieku poprodukcyjnym (powyżej 65 lat): 9 193. 
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Bezrobocie w mieście Liczba osób bezrobotnych stan na koniec roku 2019 (informacje z PUP):  
794 osób zarejestrowanych w PUP na dzieo 31.12.2019 r., w tym: 
– 495 kobiet, 
– 303 osoby długotrwale bezrobotne, 
– 210 osób powyżej 50 roku życia, 
– 70 osób niepełnosprawnych, 
– udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym w %: 2,72%. 

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 zadao w mieście.  
Centrum administracyjnym jednostki samorządu terytorialnego jest Urząd 
Miasta zlokalizowany w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Bogumioskiej 4, 4A 
oraz 4B. Zadania wodzisławskiego samorządu realizowało w 2019 roku 
średnio 247 pracowników (w tym strażnicy Straży Miejskiej oraz pracownicy 
pomocniczy).  

 Wybrane dane statystyczne, które mogą w części zobrazowad wykonaną 
przez pracowników urzędu pracę:  
1. liczba zarejestrowanej korespondencji wpływającej – 89 901, 
2. liczba korespondencji wychodzącej – 73 740, 
3. liczba wydanych decyzji administracyjnych – 22 620, 
4. liczba przygotowanych projektów uchwał, które wpłynęły pod obrady Rady 
Miejskiej – 120, 
Liczba podjętych uchwał przez Radę Miejską – 118, 
5. liczba złożonych wniosków CEIDG* – 1795, 
6. liczba wydanych dowodów osobistych – 3891, 
7. liczba wniosków o udzielenie informacji publicznej – 96. 

(*) Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

Jednostki organizacyjne 

Miasta i zatrudnienie 

Miasto posiada 10 jednostek organizacyjnych:  
– Wodzisławskie Centrum Kultury – 33,18 etatu, 
– Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną – 25,63 etatu, 
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” – 45,21 etatu, 
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 69 etatów, 
– Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży – 33,8 etatu, 
– Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla” – 20,38 etatu, 
– Muzeum – 7,5 etatu, 
– Żłobek Miejski nr 1 – 16,5 etatu, 
– Służby Komunalne Miasta – 63,5 etatu, 
– Zarząd Dróg Miejskich – 31 etatów. 
 
Jednostki te realizują dla miasta i jego mieszkaoców większośd zadao 
własnych gminy. W jednostkach organizacyjnych miasta w roku 2019 
pracowało ok. 374 pracowników. 

Spółki miejskie  

i zatrudnienie 

Dla wsparcia realizacji działao publicznych miasta funkcjonuje również jedna 
spółka ze 100% udziałem miasta …Domaro sp. z o.o. Głównym przedmiotem 
działalności spółki jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi. …Domaro sp. z o.o. zarządza m.in. nieruchomościami 
należącymi do miasta, wspólnot mieszkaniowych oraz majątkiem spółki. 
Zatrudnienie: 59,75 etatu.  

Działania publiczne miasta realizuje również Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Jest to spółka prawa 
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handlowego powołana do realizacji zadao związanych z zaopatrzeniem  
w wodę i odprowadzaniem ścieków. 100% udziałów w kapitale zakładowym 
Spółki posiada Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji  
w Wodzisławiu Śląskim, do którego należą: miasta: Radlin, Rydułtowy, 
Wodzisław Śląski, gminy: Godów, Gorzyce, Mszana, Marklowice. Wodzisław 
Śląski jest jednym z członków MZWiK. Działalnośd przedsiębiorstwa obejmuje: 
dostawę wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wykonywanie 
przyłączy wodociągowych oraz prace remontowe w zakresie sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, prace projektowe oraz wydawanie warunków 
przyłączenia, wywóz i utylizacja nieczystości płynnych z osadników 
bezodpływowych. W przedsiębiorstwie zatrudnionych jest 231 pracowników 
(dane na koniec 2019 roku). 

Placówki oświatowe Miasto jest także organem prowadzącym dla 16 przedszkoli publicznych,  
13 szkół podstawowych oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1. 31 sierpnia 
2019 r. zakooczyły działalnośd oddziały gimnazjalne w szkołach 
podstawowych oraz Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 
w Wodzisławiu Śląskim.  Przeliczeniowa liczba etatów nauczycieli na dzieo 
31.12.2019 r. wyniosła 502,35, w tym: 74,57 w przedszkolach, 150,86 
w szkołach oraz 276,92 w zespołach szkolno-przedszkolnych. Średnioroczna 
liczba etatów pracowników administracji i obsługi wyniosła – 249,88. 

 
 

Najważniejsze działania podjęte w roku kalendarzowym 2019 oraz ich efekty 
w odniesieniu do zapisów Strategii Rozwoju Miasta Wodzisławia Śląskiego 
oraz wszystkich innych dokumentów planistycznych. 
 
Tabela nr 1 
 

Nazwa polityki/programu/strategii 

Strategia Rozwoju Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2014-2020 

Okres realizacji 

2014-2020  

Cel 

Strategia jest dokumentem, który odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu rozwojem miasta, określającym 

wizję rozwoju miasta 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. 

Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2019 r. oraz ich efekty 

4.1. Zadanie Budowa infrastruktury umożliwiającej dostęp do terenów przeznaczonych pod działalnośd 

gospodarczą na terenie po KWK 1 Maja – w 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) oraz 

Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach RPO WSL 2014-2020 projekt otrzymał w kwietniu 2020 r. 

rekomendację do dofinansowania zadania. 

4.2. Rewitalizacja Starówki – przestrzeo centralna miasta i jego obszaru funkcjonalnego. W ramach 

zadania realizowany jest projekt pn. „Eko starówka – poprawa efektywności energetycznej komunalnej 

infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim” oraz zrealizowano działania projektowe w ramach 

zadania pn. „Efektywne zarządzanie energią – wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta 

Wodzisławia Śląskiego” w obszarze starówki.  

4.3. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Wodzisławiu Śląskim – reprezentacyjna przestrzeo 

miasta. W ramach zadania w trakcie realizacji jest projekt pn. „Kompleksowa modernizacja Pałacu 

Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim”. 

4.3. Pociąg do dwóch kółek – Budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim – zdanie zostało 

zrealizowane. 

4.4. Wodzisławska Strefa Rozrywki: 

– integracja programowa oferty spędzania czasu wolnego. Ofertę spędzania czasu wolnego przygotowuje 

wiele podmiotów publicznych, ale też prywatnych. Urząd Miasta przyjął rolę instytucji integrującej 

istniejące oferty. W każdym miesiącu pracownicy merytorycznego wydziału zbierają informacje 

w jednostkach miejskich oraz we współpracujących podmiotach prywatnych. Informacje o wydarzeniach 

są następnie przetwarzane i przygotowywane do publikacji w miejskich mediach. Pełna integracja oferty 

następuje poprzez elektroniczny kalendarz wydarzeo zamieszczony na miejskiej stronie internetowej, 

plakat informacyjny przygotowany przez Wydział Dialogu, Promocji i Kultury oraz przez drukowany 

informator. Materiały zawierają informacje o wydarzeniach planowanych przez wszystkie miejskiej 

jednostki oraz sporo informacji od chętnych do współpracy podmiotów prywatnych, 

– promocja oferty podmiotów publicznych i prywatnych. Szeroka promocja oferty realizowana jest przez 

wszystkie tworzone przez pracowników Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek kanały medialne. 

Prowadzone są intensywne działania w mediach społecznościowych, na stronie internetowej miasta. 

Nie bez znaczenia jest także dobra współpraca z prywatnymi redakcjami. Ponadto w 2019 roku 

rozpoczęto wydawanie zbiorczych plakatów oraz informatorów zawierających wszelkie zgłoszone 

do wydziału wydarzenia w danym miesiącu. Plakaty można znaleźd na przystankach komunikacji 

publicznej, w instytucjach, w Gazecie Wodzisławskiej. Informator trafia do wszystkich parafii na terenie 

miasta. Sukcesywnie do promocji swojej oferty zachęcane są podmioty prywatne. Dzieje się to także 

za pomocą wcześniej wspomnianych miejskich mediów, 

– uzupełnienia i modernizacja infrastruktury: w trakcie realizacji jest projekt pn. „Odnawialne źródła 

energii w budynkach użyteczności publicznej miasta Wodzisławia Śląskiego” ze środków RPO WSL 2014-

2020 (budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach WCK, MOSiR „CENTRUM”, Kryta Pływalnia 

„Manta”). Ponadto Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna rozpoczęła realizację zadania budowy windy 

dla osób niepełnosprawnych w budynku. Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza” wzbogacił się 

m.in. w ławki dla matek karmiących oraz nowe urządzenia na placu zabaw dla najmłodszych. 

MOSiR „CENTRUM” rozpoczął realizację zadania zakupu telebimu z funkcją zegara stadionowego na 

Stadionie Miejskim. Wodzisławskie Centrum Kultury uruchomiło cyfrowe kino premierowe 3D dzięki 

otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 

4.5. Utrzymanie i konserwacja rowów, ich infrastruktury oraz innych urządzeo melioracyjnych na terenie 

miasta zapewniające ich właściwie funkcjonowanie – w 2019 r. wyczyszczono łącznie 1939 mb rowów. 

4.6. Efektywne zarządzanie energią. Wdrożono system monitoringu i zdalnej eksploatacji źródła ciepła 

w celu analizy zużycia ciepła oraz mocy zamówionej w pięciu obiektach miejskich, w których wskaźniki 

zużycia energii cieplnej na jednostkę powierzchni ogrzewanej przekraczał wartośd średnią dla miasta. 

4.7. Więcej ciepła – mniej smogu. Uciepłowienie wodzisławskich kamienic. W trakcie realizacji zadania 

jest projekt pn. „Eko starówka - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury 
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mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim”.  

4.8. Słoneczna energia – budowa instalacji fotowoltaicznych. W ramach zadania miasto bierze udział 

w partnerskich projektach grantowych, których liderem jest Związek Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego. Są to projekty dotyczące wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz montażu instalacji 

OZE w budynkach mieszkalnych. Projekt pn. „Łączymy z energią” oraz „Gminy z dobrą energią” 

są dofinansowane ze środków RPO WSL 2014-2020.  

4.9. Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej. W ramach zadania rozpoczęto realizację 

projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu 

Śląskim”. Zakres projektu obejmuje: OSP Turzyczka, OSP Jedłownik, OSP Zawada, OSP Radlin, budynek 

SKM/ZDM, SP1, SP17. 

4.10. Azbest nie jest best – Likwidacja azbestu z budynków mieszkalnych w Wodzisławiu Śląskim. 

W ramach zadania Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW zakooczyła realizację projektu pn. „Usunięcie 

i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją budynków Spółdzielni Mieszkaniowej ROW”. 

4.11. Termomodernizacja dworca PKP. Zadanie zrealizowano w ramach projektu pn. „Przebudowa 

i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim”. 

4.12. Stworzenie Centrum Usług Społecznych. Zadanie realizowane w ramach projektów pn. 

„Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem 

rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego 

„DZIUPLA” oraz „Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia 

Dziennego „DZIUPLA”. 

4.13. Projekty aktywizujące osoby starsze w ich środowisku. Realizacja zadania poprzez projekty 

„Seniorzy bez granic” dofinansowany ze środków Interreg VA (RCz – PL) oraz utworzenie Klubu Senior+ 

w ramach programu rządowego SENIOR+. Ponadto w 2019 roku rozpoczęto przygotowania 

do aplikowania o środki zewnętrzne na kontynuację projektu „Seniorzy bez granic”. 

4.14. Okresowe spotkania w parafiach z władzami miasta poświęcone rozpoznawaniu i wypracowywaniu 

rozwiązao problemów społecznych. W ramach zadania w 2019 r. prowadzono spotkania pod hasłem 

Wodzisławska Debata Społeczna. 

 
Tabela nr 2 
 

Nazwa polityki/programu/strategii 

Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2020 

Okres realizacji 

2015-2020  

Cel 

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 działao i aktywizację gospodarczą terenu rewitalizowanego (sfera gospodarcza). 

b. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa warunków życia mieszkaoców 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). 
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Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2019 r. oraz ich efekty 

• Asystentura rodzinna szansą na lepsze jutro – projekt w trakcie realizacji, 

• Gotowi na zmiany – projekt zrealizowany, 

• Moja firma - mój sukces – projekt zrealizowany, 

• Rodzina razem się trzyma – projekt realizowany cyklicznie, 

• Promocja lokalnych talentów – projekt realizowany cyklicznie, 

• Środowiskowy interfejs pomocowy – projekt w trakcie realizacji, 

• Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim (zagospodarowanie skarpy, utworzenie skwerów)  

ulica Armii Ludowej (Wilchwy, os. 1 Maja) – projekt zrealizowany, 

• Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim (zagospodarowanie ulicy Jana Pawła II, skweru przy 

rondzie Karviny, zieleni międzyosiedlowej przy ulicach Prusa oraz Żeromskiego) – projekt zrealizowany 

• Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim (zagospodarowanie wąwozu pomiędzy ulicami 

Tysiąclecia oraz Wojska Polskiego, zagospodarowanie wąwozu przy ulicy PCK, zagospodarowanie  

zieleni osiedlowej przy ulicy Piastowskiej) – projekt zrealizowany, 

• Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim – projekt zrealizowany, 

• Pociąg do dwóch kółek – budowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim  

– projekt zrealizowany, 

• Poprawa efektywności energetycznej w komunalnej Infrastrukturze mieszkaniowej – w trakcie realizacji 

• Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim 

– projekt w trakcie realizacji,  

• Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto „Aktywnośd szansą na nowy początek" – 

uzyskanie dofinansowania na realizację projektu – projekt w trakcie realizacji, 

• Program Aktywności Lokalnej Dzielnicy Wilchwy „Czas na aktywną zmianę" – uzyskanie dofinansowania 

na realizację projektu, 

• Program Aktywności Lokalnej Dzielnicy Jedłownik „Aktywni razem mogą wszystko" – uzyskanie 

dofinansowania na realizację projektu, 

• Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim  

na potrzeby realizacji projektu pn. „Oaza aktywności” – projekt w trakcie realizacji, 

• Oaza aktywności – projekt w trakcie realizacji, 

• Centrum Organizacji Pozarządowych – projekt w trakcie realizacji w ramach realizacji zadania 

utworzenia Centrum Aktywności Społecznej. 

 
Tabela nr 3 
 

 Nazwa polityki/programu/strategii 

Plan Rozwoju Sieci Dróg Miejskich  

Okres realizacji 

Od 2016 r. do 2019 r.  

Cel 

Poprawa stanu dróg w mieście oraz bezpieczeostwa ich użytkowników  

Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2019 r. oraz ich efekty 
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– zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Marklowickiej (odnoga ulicy), 
– zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Skrzyszowskiej (k. Rybaczówki), 
– zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Młodzieżowej (odnoga ulicy), 
– przebudowa ulicy Jabłoniowej, 
– zmiana konstrukcji nawierzchni drogi na osiedlu 1 Maja, 
– przebudowa drogi z odwodnieniem ulicy Uśmiechu, 
– zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Plac Zwycięstwa – parking wraz z drogą, 
– zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Adama Asnyka, 
– zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Bolesława Prusa, 

– zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Elizy Orzeszkowej 

- zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Rolniczej, 

– zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Bolesława Krupioskiego, 

– zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Ignacego Daszyoskiego, 

– zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Osadniczej, 

– remont ulicy Słowiaoskiej. 

 
Tabela nr 4 
 

Nazwa polityki/programu/strategii 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego 

Okres realizacji 

od 2016 do nadal 

Cel  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany w celu ustalenia przeznaczenia terenów, 

w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Łączna 

powierzchnia miasta objęta planami miejscowymi wynosi 47,99 km2, co stanowi 96,9 % jego powierzchni. 

W granicach miasta obowiązuje łącznie 25 planów. Obszar planu przyjętego uchwałą nr XXV/255/16 Rady 

Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 7.12.2016 r. pokrywa 93% powierzchni miasta. Pozostałe 4% 

powierzchni miasta pokrywa reszta planów. 

Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2019 r. oraz ich efekty 

Realizacja uchwały nr XLIV/449/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29.06.2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia 

Śląskiego – realizacja tzw. zmian punktowych. Realizacja ww. zadania odbywa się we współpracy z pracownią 

urbanistyczną na podstawie umowy nr AIDM-I.671.4.2018 zawartej w dniu 12.10.2018 r. Opracowanie zmian 

punktowych podjęto na podstawie 71 wniosków do zmiany w planie. Pierwsze wyłożenie projektu planu 

miejscowego zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu miało miejsce od 21.10.2019 r. do 

22.11.2019 r., a dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu odbyła się 14.11.2019 r. Termin 

składania uwag do wyłożonych załączników mijał dnia 9.12.2019 r. Złożono 9 uwag, z czego 6 rozpatrzono 

pozytywnie, a 3 negatywnie. Procedura uchwalenia ww. projektu planu nie zakooczyła się jak przewidywano 

w 2019 r., ponieważ dwa przypadki zmiany przeznaczenia wymagały wszczęcia dodatkowej procedury, tj. 

pozytywnej opinii Śląskiej Izby Rolniczej dotyczącej przeznaczenia gruntów leśnych (niestanowiących 

własności Skarbu Paostwa) na cele nieleśne, a następnie zgody marszałka Województwa Śląskiego zmiany 

przeznaczenia gruntów leśnych (niestanowiących własności Skarbu Paostwa) na cele nierolnicze i nieleśne. 
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Drugie wyłożenie do publicznego wglądu 11 zmian punktowych (9 dotyczyło złożonych wcześniej uwag i 2 

dotyczyły przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne) odbyło się od 02.03.2020 r. do 31.03.2020 r. Do 

wyłożonego projektu planu miejscowego nie złożono żadnych uwag. W rezultacie 53 zmiany zostały 

rozpatrzone zgodnie ze złożonymi wnioskami. 

 
Tabela nr 5 
 

Nazwa polityki/programu/strategii 

Program zdrowotny: „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta 

Wodzisławia Śląskiego”  

Okres realizacji 

od dnia 12.02.2019 r. do dnia 13.12.2019 r. 

Cel 

Rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego 

Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2019 r. oraz ich efekty 

Działania podjęte przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży 

w ramach programu zdrowotnego wraz z ilością świadczeo: 

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, 

– rehabilitację leczniczą, 

– prowadzenie terapii psychologicznej dzieci i rodziców, 

– prowadzenie terapii logopedycznej, 

– prowadzenie terapii pedagogicznej, 

– terapię SI, 

– terapię zajęciową. 

Koszt świadczeo zdrowotnych: 1703 x 110 zł = 187 330,00 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 zajęd korekcyjnych dzieci 

korzystały z dwiczeo korekcyjnych i korygujących wady postawy. 

Koszt świadczeo zdrowotnych: 906 x 70 zł = 63 420,00 zł. 

 
Tabela nr 6 
 

Nazwa polityki/programu/strategii 

Program zdrowotny: „Program szczepieo ochronnych przeciwko grypie dla mieszkaoców Wodzisławia 

Śląskiego w wieku 60+”  
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Okres realizacji 

Od miesiąca września 2019 r. do 30.11.2019 r. 

Cel 

Zaszczepienie mieszkaoców Wodzisławia Śląskiego w wieku 60+ przeciwko grypie 

Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2019 r. oraz ich efekty 

Łącznie w 2019 r. w ramach programu szczepieo ochronnych przeciwko grypie dla mieszkaoców w wieku 60+ 

zostało zaszczepionych 1413 osób x 60 zł = 84 780 zł. 

 
Tabela nr 7 
 

Nazwa polityki/programu/strategii 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019  

Okres realizacji 

Od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 

Cel 

Cele strategiczne Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019: 

– prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

– zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, 

– udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 

– wspomaganie działalności instytucji, osób fizycznych i prawnych służących rozwiązywaniu problemów 

uzależnieo, 

– zwiększanie skuteczności działao na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

– ograniczenie dostępności do alkoholu. 

Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2019 r. oraz ich efekty 

Dysponenci środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: 

– Biuro Spraw Społecznych, plan: 494 366,00 zł., wykonanie: 408 169,75 zł., 

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, plan: 70 000,00 zł., wykonanie: 61 930,30 zł., 

– Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”, plan: 718 610,00 zł., wykonanie: 716 511,72 zł. 

Zadania: 

– wspieranie zadao publicznych miasta w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

– sfinansowanie świadczeo opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, terapii uzależnienia od alkoholu 

i współuzależnienia dla mieszkaoców miasta wykraczających poza zakres kontraktu z NFZ, 

– sfinansowanie zadao z zakresu profilaktyki uzależnieo i przeciwdziałania patologiom społecznym 

realizowanych przez placówki oświatowe z terenu miasta, 

– zakup 400 egzemplarzy czasopisma profilaktycznego „ANTIDOTUM. Profilaktyka. Wychowanie. Zdrowie” 

oraz zakup 400 egzemplarzy kwartalnika „FENIX Psychoterapia”, 
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– sfinansowanie spotkania profilaktycznego pn. „Nie palę, nie piję, jestem czysty”, 

– udział w XXIII Ogólnopolskiej konferencji przeciw przemocy w rodzinie, 

– udział w szkoleniu „Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego po nowelizacji ustawy oraz błędy 

i uchybienia przy realizacji gminnych programów w kontekście rozstrzygnięd nadzorczych i kontroli NIK – 

aspekty prawno-psychologiczne”, 

– udział w szkoleniu „Nowe podejścia w pracy z osobami i rodzinami z problemem alkoholowym 

i przemocy – kierunki oddziaływao i zmian; praca z klientem z wykorzystaniem dialogu motywującego – 

motywująca rola M/GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych”, 

– sfinansowanie programu w zakresie współpracy i doskonalenia umiejętności profilaktyczno-

wychowawczych pedagogów szkolnych oraz wczesnej profilaktyki uniwersalnej: uzależnienia i przemoc 

w klasach I i II, 

– przeprowadzenie na terenie miasta diagnozy problemów społecznych, 

– sfinansowanie programu profilaktycznego skierowanego do mieszkaoców miasta z uwzględnieniem 

praktycznych działao w zakresie promowania zdrowego stylu życia bez nałogów, 

– sfinansowanie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, 

– zorganizowanie I Rodzinnego Pikniku Profilaktycznego „Trzeźwo, zdrowo i sportowo”, 

– sfinansowanie występu profilaktycznego na terenie placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest miasto, 

– zakup materiałów profilaktycznych z kampanii ogólnopolskiej Zachowaj Trzeźwy Umysł zgodnie z ofertą 

umieszczoną na stronie internetowej https://ulotkiprofilaktyczne.pl/ dla instytucji zajmujących się 

profilaktyką, 

– sfinansowanie programu profilaktyczno-wychowawczego Epsilon dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

nr 1, 

– zakup artykułów jednorazowych, które zostały wykorzystane podczas pikniku pod hasłem „Zajrzyj do 

Dziupli”, który odbył się w dniu 14 września 2019 roku. 

 

Wydatki związane z działalnością miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych: 

– wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział 

w posiedzeniu, 

– wynagrodzenie osób kontrolujących punkty sprzedaży, 

– wynagrodzenie za sporządzenie 18 opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu u osób skierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

– opłata za wniosek do Sądu Rejonowego o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu oraz ustanowieniu nadzoru kuratora sądowego nad osobą zobowiązaną do leczenia 

odwykowego na czas tego leczenia, 

– zaliczka do Sądu Rejonowego na wynagrodzenie za sporządzenie opinii przez biegłych sądowych 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób skierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

 
Tabela nr 8 
 

Nazwa polityki/programu/strategii 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019  

Okres realizacji 

Od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 

https://ulotkiprofilaktyczne.pl/
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Cel 

Cele strategiczne Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019: 

– zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych uzależnieniem, 

– prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie - 

rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

– wspomaganie działao instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 

problemów narkomanii. 

Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2019 r. oraz ich efekty 

– wspieranie zadao publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 

i patologiom społecznym, 

– przeprowadzenie dla młodzieży szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Wodzisław Śląski 

programu profilaktycznego UNPLUGGED. 

 
Tabela nr 9 
 

Nazwa polityki/programu/strategii 

Gminna strategia ochrony zdrowia dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2017-2022 

Okres realizacji 

Lata 2017 – 2022 

Cel 

Cel operacyjny: 

– rozwój promocji zdrowia w mieście, 

– podejmowanie działao w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi 

kształtowanie właściwych postaw zdrowotnych, w tym również upowszechnianie informacji i edukacji 

zdrowotnej, 

– stworzenie mieszkaocom możliwości skorzystania z samorządowych programów polityki zdrowotnej, 

– aktywizacja instytucji, organizacji i mieszkaoców w obszarze promocji zdrowia, 

– współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży ograniczenie 

niskiej emisji. 

Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2019 r. oraz ich efekty 

– dotowanie przedsięwzięd podejmowanych w ramach ochrony i promocji zdrowia na rzecz 

mieszkaoców, 

– opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

i przeciwdziałania narkomanii, 

– realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkaoców. 
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Tabela nr 10 
 

Nazwa polityki/programu/strategii 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 

Okres realizacji 

Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Cel 

Celem głównym programu jest budowanie stałego partnerstwa miasta z organizacjami pozarządowymi w celu 

wzmocnienia aktywności obywatelskiej służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaoców. 

Celami szczegółowymi są: 

– umocnienie lokalnych działao, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących 

na rzecz społeczności lokalnych, 

– zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie poprzez udział 

zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy, 

– poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, 

– integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadao publicznych wymienionych 

w art. 4 ustawy, 

– otwarcie na innowacyjnośd, konkurencyjnośd poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym 

indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadao publicznych, które obecnie 

prowadzone są przez samorząd. 

Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2019 r. oraz ich efekty 

Zlecanie organizacjom pozarządowym zadao publicznych w formie wspierania bądź powierzenia 
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, 

pomocy społecznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności 

wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

- Zlecanie zadao w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

Organizacje mogły składad oferty na zadania, tj.: 

a) działania mające na celu poprawę relacji rodzinnych, wśród rodzin w których występuje problem 

uzależnienia, 

b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

c) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych uzależnieniem 

lub uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków i dopalaczy, 

d) działania mające na celu zapobieganie uzależnieniom poprzez zorganizowanie czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży, 

e) prowadzenie telefonu zaufania dla osób z problemem uzależnienia 

- Zlecanie zadao z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Organizacje mogły składad oferty na zadanie pn. rozwój i animacja lokalnego amatorskiego ruchu sportowego 

poprzez ogólnomiejskie imprezy sportowo-rekreacyjne, w tym także imprezy cykliczne. 

- Zlecanie zadao z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Organizacje mogły składad oferty na zadania, tj.: 
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a) aktywizacja kulturalna dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku w okresie wakacji 

letnich i ferii zimowych, 

b) aktywizacja społeczno-kulturalna seniorów 50 +, 

c) organizowanie na terenie miasta wydarzeo kulturalnych w szczególności: festiwali, koncertów, konkursów, 

spektakli, występów artystycznych, 

d) upowszechnianie kultury regionu wśród mieszkaoców Wodzisławia Śląskiego, 

e) działania mające na celu aktywizację mieszkaoców w zakresie kultury, sztuki. 

– Zlecenie zadao z zakresu ochrony i promocji zdrowia 

Organizacje mogły składad oferty na zadania, tj.: 

a) działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia, 

b) działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych, 

c) działania mające na celu promowanie zdrowia psychicznego. 

– Zlecanie zadao z zakresu pomocy społecznej 

Organizacje mogły składad oferty na realizację zadania pn. zapewnienie całodobowego schronienia 

wraz z pełnym wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn – mieszkaoców Wodzisławia Śląskiego. 

–Zlecanie zadao z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na zadanie 

pn. działania mające na celu ograniczenie ilości zwierząt bezdomnych na terenie miasta oraz pomoc 

bezdomnym zwierzętom przebywającym w przytulisku dla zwierząt na terenie Służb Komunalnych Miasta. 

- Zlecanie zadao z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 

na zadanie pn.: prowadzenie Wodzisławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 

 
Tabela nr 11 
 

 Nazwa polityki/programu/strategii 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Wodzisławia Śląskiego do roku 2020” przyjęty uchwałą 

nr IV/39/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 lutego 2015 r. (aktualizacja uchwała 

nr XXVII/276/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. oraz aktualizacja uchwała 

nr XXIX/298/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 marca 2017 r.) 

 Okres realizacji 

Do roku 2020. 

 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 zanieczyszczeo szczególnie PM10, CO2 pochodzących zwłaszcza 

z indywidualnych źródeł ciepła, 

3) cel szczegółowy III – redukcja zanieczyszczeo pochodzących z sektora transportu samochodowego. 

Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2019 r. oraz ich efekty 

W 2019 r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia ujęte w PGN: 

1. Działanie 1.2 „Poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkalnej w Wodzisławiu 
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Śląskim" (tzw. EKO STARÓWKA, w tym kamienice zarządzane przez spółkę ...Domaro zlokalizowane 

przy ulicach: Kościelna 2/Sądowa 4, Kościelna 4, Kościelna 8, Kościelna 10, Opolskiego 4) – miasto w roku 

2019 rozpoczęło realizację zadania zakooczony w roku 2020. Ponowny wniosek o dofinansowanie zadania 

ze środków RPOWSL 2014-2020 zostanie złożony do dnia 30.06.2020 r. 

2. Działanie 1.4 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim (w tym: OSP 

Radlin, OSP Zawada, OSP Turzyczka, OSP Jedłownik, SP1, SP17 oraz SKM budynek administracyjno-biurowy) – 

miasto w roku 2019 rozpoczęło realizację zadania, a zakooczy w 2021 r., wniosek o dofinansowanie zadania 

ze środków RPOWSL 2014-2020 został złożony w 2018 r. 

3. Działanie 1.5 „Rewitalizacja budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim” – prace rozpoczęto 

w 2017 r., a zakooczono w 2019 r. 

4. Działanie 1.9 „Dalsze działania w zakresie modernizacji oświetlenia w Gminie” - projekt pn. „Efektywne 

zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego" (w tym 

wymiana oświetlenia na rynku i ulicach przyległych do rynku, ulicach Starego Miasta i Nowego Miasta, ulicach 

Rybnicka i Marklowicka) - miasto w roku 2019 rozpoczęło realizację zadania, a zakooczy w 2021 r., wniosek 

o dofinansowanie zadania ze środków RPOWSL 2014-2020 został złożony w 2020 r. 

5. Działanie 2.1 Program ograniczenia emisji – „Czyste powietrze dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 

2019-2022” jako kontynuacja zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE 

w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie gminy Wodzisław Śląski”. 

6. Działanie 2.3 „Słoneczna energia – budowa instalacji fotowoltaicznych w Wodzisławiu Śląskim” – miasto 

wraz z innymi gminami Subregionu Zachodniego poprzez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego otrzymało w 2019 r. dofinansowanie ze środków RPOWSL 2014-2020 do projektu 

„Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego. 

7. Działanie 2.5 „Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Wodzisławia Śląskiego 

i jednostkach zależnych” (w tym w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM” i Krytej 

Pływalni „MANTA” oraz Wodzisławskim Centrum Kultury) – miasto w roku 2019 uzyskało dofinansowanie 

ze środków RPOWSL 2014-2020, realizację zadania rozpoczęto w 2019 r., zakooczenie zadania planowane 

jest w 2020 r. 

8. Działanie 2.6 „Dofinansowania do modernizacji systemu ogrzewania/montażu instalacji wykorzystujących 

odnawialne źródła energii” miasto wraz z innymi gminami Subregionu Zachodniego poprzez Związek Gmin 

i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego otrzymało w 2019 r. dofinansowanie ze 

środków RPOWSL 2014-2020 do projektu „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeo grzewczych 

w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 

9. Działanie 3.1 „Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim” – prace 

rozpoczęto w 2017 r., zadanie zakooczono w 2019 r. 

 
Tabela nr 12 
 

Nazwa polityki/programu/strategii” 

„Uproszczony plan urządzania lasu” dla lasów stanowiących własnośd miasta Wodzisławia Śląskiego 

Okres realizacji 

Od 01.01.2015 r. do 31.12.2024 r. 

Cel 

Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej w lasach stanowiących własnośd miasta Wodzisławia 
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Śląskiego. 

 Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2019 r. oraz ich efekty 

W 2019 r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia:               

przeprowadzono prace pielęgnacyjne, w tym: 

– usunięcie posuszu i wywrotów – 5 szt. drzew, 

– usunięcie podszytu (tj. krzewów i drobnych drzew przylegających bezpośrednio do ogrodzenia cmentarza 

komunalnego). 

 
Tabela nr 13 
 

Nazwa polityki/programu/strategii 

Program ograniczenia emisji – „Czyste powietrze dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022” 

przyjęty uchwałą nr VII/46/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 marca 2019 r. 

Okres realizacji  

Lata 2019-2022 

Cel  

Celem programu jest określenie planu działao w zakresie zmniejszenia niskiej emisji spowodowanej spalaniem 
paliw w indywidualnych źródłach ciepła na terenie miasta. Realizacja programu przyczyni się do poprawy 
jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeo i tym samym obniżenie ponadnormatywnych 
poziomów stężeo zanieczyszczeo, poprawy jakości życia i zdrowia mieszkaoców, uzyskania wyznaczonego 
w programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego efektu ekologicznego. 

Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2019 r. oraz ich efekty 

W roku 2019 miasto dofinansowało mieszkaocom łącznie 293 inwestycje polegające na wymianie źródeł 
ciepła/montażu instalacji OZE (w tym: 112 kotłów węglowych 5 klasy + ecodesign, 22 kotły opalane biomasą 
5 klasy + ecodesign, 131 kotłów gazowych, 22 pompy dla potrzeb centralnego ogrzewania, 1 wymiennik ciepła, 
5 pomp ciepła dla potrzeb ciepłej wody użytkowej). Wartośd całkowita zadania wynosiła 4 515 973,00 zł 
(łącznie z kosztami Operatora Programu). Kwota przekazanych dotacji mieszkaocom miasta wynosiła 
2 238 225,33 zł (jest to również wartośd uzyskanej przez miasto pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach). Zmniejszenie emisji zanieczyszczeo pyłowo-
gazowych do atmosfery w odniesieniu do pyłu wyniosła 26 488 kg/rok (efekt ekologiczny zgodnie z umową 
pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach). 

 
Tabela nr 14 
 

Nazwa polityki/programu/strategii 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego  

wraz ze szczegółową inwentaryzacją 

Okres realizacji 

Od 29.10.2014 r. do 31.12.2032 r. 

Cel 
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Celem programu jest usunięcie wyrobów azbestowych z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego zgodnie 

z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. 

Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2019 r. oraz ich efekty 

W 2019 r. zrealizowano 18 wniosków mieszkaoców miasta o udzielenie dotacji do likwidacji materiałów 

budowlanych zawierających azbest. Łączna ilośd usuniętego azbestu wyniosła 27,98 Mg. 

 
Tabela nr 15 
 

Nazwa polityki/programu/strategii 

Program Ochrony Środowiska dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2016-2019 

Okres realizacji 

2016-2019 

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 mieszkaoców. 

Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2019 r. oraz ich efekty 

– dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE, 

– edukacja mieszkaoców w temacie niskiej emisji i szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych, 

– propagowanie wykorzystania wśród mieszkaoców odnawialnych źródeł energii oraz bardziej ekologicznych 

źródeł ciepła, 

– prowadzenie działao informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

– dotacja do likwidacji materiałów budowlanych zawierających azbest, 

– Pociąg do dwóch kółek - budowa centrum przesiadkowego oraz rewitalizacja budynku dworca kolejowego, 

– Rozwój terenów zieleni. 

 
Tabela nr 16 
 

Nazwa polityki/programu/strategii 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Wodzisław Śląski na lata 2016-2025 

Okres realizacji 

2016-2025 

Cel 
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Strategia to usystematyzowana, długoterminowa i perspektywiczna koncepcja polityki społecznej, mająca 

na celu objęcie wsparciem osoby zagrożone lub dotknięte wykluczeniem społecznym oraz stworzenie 

optymalnych warunków dla funkcjonowania społeczności lokalnej. Głównym zadaniem strategii 

jest wyrównanie szans społecznych mieszkaoców miasta dzięki efektywnej współpracy wszystkich partnerów 

działających w obszarze polityki społecznej. 

Wyznaczone zostały 4 strategiczne obszary działania: 

– zharmonizowana polityka społeczna, 

– użyteczny i skuteczny system opieki nad rodziną, 

– integracja społeczna osób starszych i promocja ochrony zdrowia, 

– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2019 r. oraz ich efekty 

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 działalnośd 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”. 

 

Realizacje miejskich strategii i programów 

Strategia Rozwoju Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2014-2020 

Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2019 r. 

 

Razem z potrzebującymi 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku uczestniczył w dwóch projektach z EFS:  

1. „Fachowa siła przyszłością dla rodziny” – głównym celem projektu jest wypracowanie modelowych 

rozwiązao w zakresie przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa, które wykorzystają dotychczasowe 

doświadczenia i będą dostosowane do specyficznych problemów na danym terytorium, przetestowanie 

ich i włączenie tych, które najlepiej się sprawdzą do polityki i praktyki na poziomie lokalnym. 

2. Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto pn. „Aktywnośd szansą na nowy początek” – 

jego głównym celem jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej 25 osób, mieszkaoców 

zamieszkujący obszar zdegradowany i peryferyjny dzielnic Stare i Nowe Miasto, w tym w szczególności osoby 

zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Oba projekty w dalszym ciągu są realizowane. 

   

Funkcje opiekuocze miasta 

Budżetową jednostką organizacyjną, powołaną do realizacji zadao pomocy społecznej, jest Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, który realizuje zadania gminne przewidziane m.in. w ustawie o pomocy społecznej, 

a także zadania zlecone (rządowe).  

Pomoc i wsparcie w gminie z pomocy społecznej w 2019 roku uzyskało 2012 osób, co stanowiło niespełna 

4,39% wszystkich mieszkaoców gminy. W stosunku do 2018 roku, łączna liczba osób korzystających  

z pomocy i wsparcia zwiększyła się o 201 osób, co stanowi wzrost o 11.10%. 
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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 32%. (z 298 do 202). 

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 2019 roku 

były kolejno: długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, niepełnosprawnośd, bezrobocie i alkoholizm. 

 

Jak wspomniano powyżej, w porównaniu do roku 2018 dominuje tendencja spadkowa. Największy spadek 

odnotowano w kryteriach związanych z przemocą w rodzinie o 50% oraz bezradnością w sprawach 

opiekuoczo wychowawczych i prowadzeniem gospodarstwa domowego, gdzie liczba rodzin korzystających 

zmniejszyła się o 43,64%. Znaczny spadek odnotowano również w kryterium związanym z ubóstwem, gdzie 

liczba rodzin korzystających w stosunku do roku poprzedniego spadła o 74 rodziny (22,49%) 

oraz w kryterium związanym z bezrobociem, gdzie liczba rodzin korzystających zmniejszyła się o 72 rodziny 

(30,38%). 

 

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, iż usługi opiekuocze lub specjalistyczne usługi opiekuocze są formą 

pomocy, której celem jest zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osób, które nie są w stanie 

samodzielnie funkcjonowad w swoim miejscu zamieszkania ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę 

i umożliwiają jej pozostanie w środowisku domowym. 

 

Podobnie jak w roku poprzednim, seniorzy oraz osoby niepełnosprawne zostały objęte pomocą w postaci 

usług opiekuoczych, które nadal świadczy Polski Czerwony Krzyż. 

Ta forma pomocy jest skierowana do osób, które mają trudności w codziennym funkcjonowaniu, nie potrafią 

samodzielnie zaspokoid niezbędnych potrzeb życiowych i nie mogą liczyd na wsparcie rodziny. Liczba osób 

korzystających z usług opiekuoczych stale rośnie, co jest konsekwencją zjawiska starzenia się społeczeostwa. 

W porównaniu do roku poprzedniego liczba osób korzystających wzrosła z 97 do 106 osób, co daje wzrost 

o niespełna 10% w stosunku do roku poprzedniego. Koszt zleconej usługi w 2019 roku wyniósł 396 359,00 zł. 

co w stosunku do roku poprzedniego daje wzrost wydatków o 41 785,00 zł (niespełna 12%).  

 

Należy nadmienid, że osoby z zaburzeniami psychicznymi objęte są pomocą w formie specjalistycznych usług 

opiekuoczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomoc ta dostosowana jest do szczególnych potrzeb 

wynikających ze specyfiki schorzenia. W tym zakresie utrzymuje się stały poziom osób korzystających z tej 

formy wsparcia. Koszt zleconej usługi w 2019 roku wyniósł 34 860,00 zł. 

Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia w postaci usług opiekuoczych wynosi 106. Liczba 

zrealizowanych godzin 23 486. 

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia w postaci specjalistycznych usług opiekuoczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi wynosi 7. Liczba zrealizowanych godzin 1 299. 

 

Spadek liczby osób i rodzin korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpływa 

na zmniejszenie się liczby rodzin objętych pracą socjalną. W stosunku do roku ubiegłego liczba ta uległa 

redukcji o ponad 24% (z 629 do 476). 

 

Warto również wskazad, iż pomimo zauważalnego spadku liczby osób korzystających z pomocy społecznej 

nie spada a wręcz wzrasta kwestia występowania sytuacji problemowych w poszczególnych środowiskach. 

Mowa tutaj o stale wzrastającej liczbie środowisk z problemem długotrwałej i ciężkiej choroby, środowisk 

osób niepełnosprawnych, jak również utrzymującej się na stałym poziomie kwestii bezrobocia. Ponadto 

problemy środowisk objętych pomocą społeczną są coraz bardziej złożone. 

 

Systematycznie wzrastają kwoty ponoszone na odpłatnośd dziecka za pobyt w pieczy zastępczej. Zgodnie 

z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie 
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zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, gmina Wodzisław Śląski jako gmina właściwa ze względu 

na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi 

odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości: 

– 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w 1. roku pobytu dziecka w pieczy, 

– 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w 2. roku pobytu dziecka w pieczy, 

– 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w 3. roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej. 

W gminie w roku oceny pracowało 11 asystentów rodziny, którzy objęli swoją opieką 104 rodziny. 

W porównaniu do roku 2018 liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny wzrosła z 97 do 104, co daje 

ponad 7% wzrost. 

 

Na terenie miasta działają 2 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”. W punkcie konsultacyjnym w roku oceny z porad specjalistów skorzystało 140 osób, którym 

udzielono 260 porad. 

 

Świadczenia w ramach zadao własnych MOPS w 2019 roku 

 

 
Liczba osób którym przyznano świadczenie 

Kwota 

świadczeo 

Zasiłek stały 15 751 992,00 zł 

Zasiłek okresowy 83 72 875,00 zł 

schronienie 38 166 156,00 zł 

posiłek 95 50 448,00 zł 

W tym dla dzieci 79 21 285,00 zł 

Usługi opiekuocze 106 396 359,00 zł 

Zasiłki celowe zdarzenie losowe 1 120,00 zł 

Sprawowanie pogrzebu 6 12 221,00 zł 

Inne zasiłki celowe i w naturze 252 203 478,00 zł 

W tym: zasiłek celowy specjalny 73 35 719,00 zł 

Odpłatnośd gminy za pobyt w DPS 51 1 434 087,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 Ilośd osób, które skorzystały  

z pomocy specjalistów 

Ilośd konsultacji udzielonych przez 

specjalistów 

Prawnik 49 80 

Psycholog 34 57 

Psychiatra 57 123 

Łącznie: 140 260 
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Powody przyznania pomocy przez MOPS w 2019 roku 

 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej 

 

liczba rodzin 
liczba osób 

w rodzinach 

Ubóstwo 255 403 

Sieroctwo 0 0 

Bezdomnośd 61 71 

Potrzeba ochrony macierzyostwa 23 106 

W tym wielodzietnośd 13 71 

Bezrobocie 165 363 

Niepełnosprawnośd 228 339 

Długotrwała lub ciężka choroba 334 513 

Bezradnośd w sprawach opiekuoczo-wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem 
62 184 

W tym rodziny niepełne 29 85 

Wielodzietne 9 44 

Przemoc w rodzinie 5 12 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 

Alkoholizm 87 115 

Narkomania 12 14 

Trudności w przystosowaniu do życia po wyjściu z zakładu karnego 6 9 

Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 

ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 
0 0 

Zdarzenia losowe 1 2 

Sytuacja kryzysowa 0 0 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 1 1 

 

Analiza zebranych danych pokazuje, że liczba osób korzystających ze świadczeo przyznanych na podstawie 

art. 37 ustawy o pomocy społecznej w postaci zasiłku stałego spadła o równe 5% (z 160 do 152) w stosunku 

do roku 2018. Natomiast liczba świadczeo w formie ww. zasiłku zmalała o 4,43% 

(z 1535 do 1467). Z pomocy w formie zasiłku stałego korzystają osoby pełnoletnie, niezdolne do pracy  

z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy. 

 

O ponad 15% zmalała natomiast liczba osób pobierających świadczenia w formie zasiłku okresowego, 

w konsekwencji czego o ponad 24% spadła liczba przyznanych świadczeo (z 270 do 204). Dominującą 

przesłanką, na podstawie której przyznane jest powyższe świadczenie, pozostaje bezrobocie 

(126 świadczeo). 
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Spadek odnotowano również w liczbie osób korzystających ze wsparcia w postaci zasiłku celowego 

o niespełna 19%). W szczególności spadek jest zauważalny w liczbie przyznanych świadczeo w ramach 

programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”. W stosunku do roku ubiegłego spadek wyniósł 

niespełna 22%.  

 

Zmniejszyła się również liczba świadczeo niepieniężnych pobieranych w postaci posiłku dla dzieci 

w przedszkolach i szkołach. Wpływ na spadek liczby osób korzystających z tej formy wsparcia 

ma niewątpliwie realizacja programu „Rodzina 500 plus”. 

 

W dalszym ciągu obserwujemy tendencję wzrostową w wydatkach ponoszonych przez gminę na odpłatnośd 

za pobyt osób skierowanych do domu pomocy społecznej; w stosunku do 2018 roku zanotowano wzrost 

wydatków o 180 579,00 zł (wzrost o 14,41%). Mając na uwadze kwestie starzenia się społeczeostwa, 

prognozuje się systematyczne zwiększanie liczby osób wymagających skierowania do domu pomocy 

społecznej oraz wymagających wsparcia w postaci usług opiekuoczych. 

 

Odpłatnośd gminy za pobyt mieszkaoca w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 51 osób, co w stosunku 

do roku poprzedniego daje wzrost o 13,33%. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustaw: oświadczeniach rodzinnych, 

o pomocy paostwa 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 2563 rodziny. 

Trzeba przy tym zaznaczyd, że dane te dotyczą okresu od stycznia do czerwca, czyli przed zmianami 

w ustawie. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 11 rodzin, co stanowi niespełna 0,5% 

wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Rzeczywista liczba dzieci podana do sprawozdania rocznego w 

dziale świadczeo rodzinnych i alimentacyjnych na koniec 2019 roku wyniosła 7 747. 

 

Całkowita kwota przyznanego świadczenia wychowawczego w roku oceny wyniosła 33 871 822,31 zł.  

W porównaniu do roku 2018 kwota ta wzrosła o 10 657 976,00 zł (niespełna 46%). Zgodnie ze zmianami 

wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje 

na każde dziecko do ukooczenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 

 

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 2019 r., poz. 1343) 

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 5188 uczniów 

otrzymało świadczenie Dobry Start, co stanowi wzrost o 67 osób w stosunku do roku 2018. 

Kwota wypłaconych świadczeo w 2019 roku wyniosła 1 556 400,00 zł i jest o 20 100,00 zł wyższa niż 

w roku poprzednim (wzrost o 1,31%). 

 

Systematycznie wzrasta liczba świadczeo opiekuoczych, w których skład wchodzą: zasiłek pielęgnacyjny, 

świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuoczy. 

W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 4,1% wszystkich świadczeo wchodzących w skład 

świadczeo opiekuoczych (z 16 580 do 17 252). 
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Ilośd świadczeo zasiłku pielęgnacyjnego w stosunku do roku 2018 wzrosła o 381, co daje 2,7% wzrost, 

natomiast liczba świadczeo świadczenia pielęgnacyjnego wzrosła z 2124 do 2440, co daje wzrost  

o 15 % w stosunku do roku poprzedniego. Spadek natomiast odnotowano w liczbie świadczeo specjalnego 

zasiłku opiekuoczego. Liczba ta zmalała z 155 do 130 świadczeo, co daje spadek o ponad 16%. 

 

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 ciężkiej nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W roku oceny wypłacono 

3 takie świadczenia na łączną kwotę 12 000,00 zł. 

 

Jeśli chodzi o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, to liczba rodzin pobierających to świadczenie 

w roku oceny wynosiła 195, co daje niespełna 10% spadek w stosunku do roku poprzedniego. Jednocześnie 

spadła też liczba osób pobierających to świadczenie z 324 do 289, co daje niespełna 11% 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 800,00 zł. 

 

W porównaniu do roku 2018 liczba gospodarstw domowych korzystających z dodatków mieszkaniowych 

zmniejszyła się z 682 do 621, co daje spadek o niespełna 9%. Jeśli chodzi o dodatki energetyczne (o dodatek 

energetyczny mogą ubiegad się gospodarstwa, które korzystają z dodatku mieszkaniowego), to również 

zauważalny jest spadek ilości gospodarstw korzystających z tej formy pomocy. I tak w 2018 r. liczba 

ta wynosiła 238 gospodarstw, natomiast w roku oceny uległa redukcji o 31 gospodarstwa, co daje spadek 

o 13% w stosunku do 2018 roku. 

 
Tabela nr 17 
 

Nazwa polityki/programu/strategii 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2014-2020 

Okres realizacji 

2014-2020 

Cel 

Celem głównym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Cele szczegółowe programu to: 

– zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinach, 

– zwiększenie skuteczności prowadzenia procedury Niebieskiej Karty ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 

osób dotkniętych przemocą, 

– zwiększenie skuteczności oddziaływao prowadzonych wobec osób doznających przemocy i stosujących 

przemoc, 

– podniesienie jakości pracy z osobami doznającymi przemocy oraz stosującymi przemoc. 

Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2019 r. oraz ich efekty 

Obszar pierwszy: profilaktyka 



 

 

25 | S t r o n a  

Cel: Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinach z terenu Wodzisławia Śląskiego 

1. Podnoszenie poziomu wiedzy mieszkaoców Wodzisławia Śląskiego na temat zjawiska przemocy w rodzinie: 

– kontynuacja akcji ulotkowej poprzez rozpowszechnianie ulotek i materiałów informacyjnych wśród 

mieszkaoców miasta, 

– promowanie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz procedury Niebieskie Karty, 

– prowadzenie działao edukacyjnych skierowanych do rodziców, rozwijanie umiejętności wychowania 

bez przemocy. 

2. Rozpowszechnianie oraz poprawa jakości programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie.  

Podejmowane przez szkoły działania profilaktyczne: 

– realizacja działao, które wynikają z programów wychowawczo-profilaktycznych, prowadzenie zajęd 

kształtujących umiejętności społeczne, 

– zwiększanie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez prelekcje w czasie zebrao z rodzicami, 

– rozpowszechnienie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli materiałów edukacyjno-informacyjnych 

z tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

– doradztwo, 

– udostępnianie plakatów i ulotek z informacjami o Zespole Interdyscyplinarnym oraz o placówkach 

działających na rzecz osób doznających przemocy domowej, 

– stała współpraca z dzielnicowymi, kuratorami, asystentami rodzin 

– warsztaty profilaktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy KPP, 

– udział w spektaklach profilaktycznych, 

– warsztaty dla uczniów przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

– skierowanie do specjalistycznych poradni, 

– monitorowanie sytuacji dziecka i rodziny, współpracując z innymi służbami i instytucjami działającymi 

na rzecz dziecka i rodziny, 

– wchodzenie w skład grup roboczych, 

– realizacja projektu „Jestem bezpieczny” - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, 

– projekt „Lodowe miast” realizowany przy współpracy ze stowarzyszeniem „Epsilon” z Bielska- Białej, 

– zorganizowanie spektakli profilaktycznych dot. przeciwdziałania przemocy „Burza Mózgów” oraz 

„Tolerancja”, 

– warsztaty profilaktyczne z zakresu zdrowia psychicznego przeprowadzone przez Fundację „Po Skrzydła” 

dla uczniów, przedszkolaków oraz nauczycieli, 

- zajęcia profilaktyczne na temat tolerancji „Każdy z nas jest wyjątkowy”, 

– program profilaktyczny w zakresie profilaktyki uzależnieo i przeciwdziałania patologiom społecznym STOP: 

UZALEŻNIENIOM ORAZ CYBERPRZEMOCY, 

– wyjazdy edukacyjne dla uczniów (udział w projekcie „Bajki obywatelskie”, warsztaty dla klasy VIII 

w Zakładzie Karnym w Raciborzu). 

 

Obszar drugi: interwencja 

Cel: Zwiększenie skuteczności prowadzenia procedury Niebieskiej Karty ze szczególnym uwzględnieniem 

ochrony osób dotkniętych przemocą. 

1. Zintensyfikowanie i doskonalenie działao prowadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny oraz grupy 

robocze, a także instytucje realizujące procedurę „Niebieskie Karty”. 

Realizacja procedury Niebieskiej Karty zgodnie z uchwałą nr 1/2014 w sprawie przyjęcia procedury działania 

i postępowania grup roboczych oraz z trybem i sposobem powoływania odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

 

2. Rozwój i doskonalenie zasobów lokalowych i kadrowych koniecznych do udzielenia profesjonalnej 

pomocy. 

Kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego, w ramach którego udzielane są konsultacje świadczone 
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przez następujących specjalistów: psychologa, psychiatrę, prawnika, w wyznaczone dni i godziny, zgodnie 

z ustalonym harmonogramem. 

 

Obszar trzeci: terapia i wsparcie 

Cel: Zwiększenie skuteczności oddziaływao prowadzonych wobec osób doznających przemocy i stosujących 

przemoc. 

1. Udzielanie kompleksowej specjalistycznej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie. 

Zapewnienie dzieciom z rodzin dotkniętych przemocą wsparcia i pomocy przez Wodzisławską Placówkę 

Wsparcia Dziennego „Dziupla”, udział w świetlicy środowiskowej, objęcie rodzin asystenturą rodzinną, 

zapewnienie szybkiego dostępu do poradnictwa psychologicznego i prawnego w Punkcie Konsultacyjnym, 

udział osób pracujących z rodzinami dotkniętymi przemocą w szkoleniach i konferencjach organizowanych 

przez instytucje zewnętrzne, podnoszenie kompetencji osób pracujących z rodziną dotkniętą przemocą (udział 

w szkoleniach, konferencjach). 

2. Zwiększenie skuteczności oddziaływao prowadzonych wobec osób stosujących przemoc. 

Kierowanie osób stosujących przemoc do programu korekcyjno-edukacyjnego realizowanego przez PSOW 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

3. Rozpowszechnianie oferty pomocowej oraz informacji w zakresie możliwości i form udzielanej pomocy. 

Udostępnianie materiałów informacyjnych w miejscach użyteczności publicznej.   

 

Tabela nr 18 - Informacje dotyczące realizacji „Programu wychodzenia z bezdomności i 
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2016-2020” 
 

Nazwa 

Programu 

„Program wychodzenia z bezdomności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dla 

miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2016-2020” 

Okres 

realizacji 

2016-2020 

Cele 

Programu 

Cel główny: Przeciwdziałanie zjawisku bezdomności oraz łagodzenie jego skutków przez wsparcie 

i podejmowanie inicjatyw na rzecz osób bezdomnych 

 Cel szczegółowy 1: Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością oraz bezdomnym 

bezpieczeostwa socjalnego 

Cel szczegółowy 2: Aktywizacja osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

do podejmowania użytecznych ról i funkcji społeczno-zawodowych 

Cel szczegółowy 3: Podejmowanie działao profilaktycznych w zakresie bezdomności i wczesnej 

interwencji 

Działania realizowane w 2019 r. oraz osiągnięte efekty 

Do głównych działao Programu należą: 

– działania o charakterze profilaktycznym, 

– działania o charakterze osłonowym, 

– działania o charakterze aktywizującym. 

 Nazwa instytucji/realizator 

 

 

Towarzystwo 

Charytatywne 

„Rodzina" 

Koło 

Wodzisławskie 

Towarzystwa 

MOPS 

DzPŚ – pracownicy 

socjalni 

SUMA 
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Pomocy im. Św. 

Brata Alberta 

Działania szczegółowe do 

poszczególnych celów - 2019 

Osiągnięte efekty - 2019 

Działania 

szczegółowe 

do celu nr 1 

1 Zapewnienie 

doraźnej 

pomocy - 

schronienia w 

ogrzewalni. 

          -           - 40 40 

2 Zapewnienie 

tymczasowej 

pomocy - 

schronienia w 

noclegowni. 

   Nie udzielono 

takiej 

pomocy 

3 Zabezpieczenie 

noclegu, 

wyżywienia, 

środków higieny 

i odzieży w 

schronisku. 

74 37 Łącznie 45 

 

28 – skierowania do 

Schroniska Albert 

/ w tym 56 decyzji 

administracyjnych/ 

7 – Schronisko TCH 

Rodzina 

 

2 - Schroniska/ 

kobiety- Wisła 

3 – Schroniska/ 

kobiety- Będzin, 

Dąbrowa 

 

Schroniska z usługami 

opiekuoczymi 

1 – kobieta 

4 – mężczyzn 

156 

4 Zapewnienie 

schronienia w 

mieszkaniu 

chronionym. 

Nie dotyczy 

 

Nie dotyczy 1 1 

5 Udzielenie 

pomocy w 

uzyskaniu 

świadczeo z: ZUS 

(renta, 

emerytura), 

PUP, pomocy 

społecznej. 

Przygotowywanie 

dokumentacji: 

ZUS – renta, 

emerytura, 

PUP, MOPS 

 

 

 

 

 

 

Przygotowywanie 

dokumentacji: 

ZUS – renta, 

emerytura 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie i 

sporządzenie 

dokumentacji: na 

pomoc finansową: 

zasiłki celowe, 

okresowe, pomocy w 

postaci schronienia, 

praca socjalna, 

prowadzenie 

Kontraktu Socjalnego 
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17 3 26 łącznie: 46 

6 Udzielenie 

pomocy w 

wyrabianiu lub 

odtwarzaniu 

dokumentów. 

Przygotowywanie 

dokumentacji: 

wyrobienie 

dowodu, 

 

7 

Pomoc w 

wyrobieniu 

dokumentów 

 

 

4 

Przygotowanie i 

sporządzenie 

dokumentacji: ZON 

 

 

7 

 

 

 

 

 

łącznie: 18 

7 Współdziałanie z 

jednostkami 

organizacyjnymi 

służby zdrowia 

w udzielaniu 

doraźnej 

pomocy 

medycznej i 

sanitarnej. 

43 

 

Wezwanie 

pogotowia 

ratunkowego, 

dowożenie na 

badania i wizyty 

lekarskie, 

umawianie wizyt 

lekarskich 

9 

 

Doraźna pomoc 

medyczna, 

Przychodnia 

Rejonowa, Szpital 

0 

 

Pomoc zgodna z 

realizowanym 

kontraktem socjalnym 

łącznie: 52 

 

 

 

Działania 

szczegółowe 

do celu nr 2 

1 Praca z osobami 

bezdomnymi z 

wykorzystaniem 

indywidualnych 

programów 

wychodzenia z 

bezdomności. 

54 37 Nie dotyczy – sprawy 

realizowane przez TCH 

"Rodzina" oraz Albert 

łącznie: 91 

2 Udzielenie 

pomocy w 

poszukiwaniu 

stałych miejsc 

zamieszkania. 

5 10 6 łącznie: 21 

3 Udzielenie 

pomocy w 

nawiązaniu 

kontaktów z 

rodziną. 

3 8 2 łącznie: 13 

4 Umożliwienie 

podjęcia 

leczenia 

uzależnieo i 

terapii. 

8 

 

 

3 – warunki 

stacjonarne 

5 – warunki 

ambulatoryjne 

 

14 

 

 

37 – co najmniej 

jeden raz – nie 

wskazano 

rodzaju terapii 

6 

 

 

2 – warunki 

stacjonarne 

4 – warunki 

ambulatoryjne 

łącznie: 28 

 

 

 

5 Umożliwienie 

uczestnictwa w 

szkoleniach i 

warsztatach 

mających na 

celu integrację 

2 

 

- II edycje 

warsztatów 

kulinarnych; w 

ramach FEAD 

0 

 

- 

Pomoc zgodna z 

realizowanym 

kontraktem 

socjalnym/aktywizacja, 

mobilizacja 

łącznie: 2 
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społeczną i 

zawodową. 

POPŻ 2014-2020 

Podprogram 

2018; 

- projekt "Rodzina 

Ci pomoże" 

współfinansowany 

ze środków EFS ze 

szkoleniami w 

zakresie: 

przywrócenia 

beneficjentowi 

prawidłowego 

wizerunku, 

szkoleo 

społecznych 

przeciwdziałanie 

nawykom 

alkoholowym, 

edukacja 

finansowa, kurs 

zarządzania 

czasem; warsztaty 

integracyjne; 

indywidualne 

spotkania 

motywacyjne; 

doradztwo 

zawodowego, 

szkoleo 

zawodowych, 

poszukiwania 

pracy. 

6 Wspieranie 

różnych form 

zatrudnienia w 

tym socjalnego 

oraz innych form 

aktywizacji 

zawodowej. 

7 

 

staże, prace 

dorywcze, umowy 

zlecenia, umowy 

na czas określony 

15 

 

nie wskazano 

3 

 

Pomoc zgodna 

z realizowanym 

kontraktem 

socjalnym/aktywizacja,   

mobilizacja 

łącznie: 25 

 

 

 

7 Udzielanie 

wsparcia i 

poradnictwa 

między innymi: 

pracownik 

socjalny, 

prawnik, 

psycholog, 

terapeuta, 

doradca 

zawodowy. 

17 

 

porady dotyczące 

zatrudnienia, 

porady dotyczące 

podziału majątku 

wspólnego, 

motywowanie do 

podjęcia terapii 

uzależnieo 

37 

 

pomoc 

terapeuty, 

prawnik, 

psycholog 

pracownik 

socjalny 

36 

 

wsparcie pracownika 

socjalnego, 

poradnictwo 

realizacja, KS, praca 

socjalna na rzecz osób 

bezdomnych 

Łącznie: 90 
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Działania 

szczegółowe 

do celu nr 3 

1 Stała 

współpraca 

instytucji i 

organizacji w 

zakresie 

problemu 

bezdomności. 

2 

 

kontakt na 

bieżąco według 

potrzeb z 

pracownikiem 

socjalnym 

0 

 

3 

 

kontakt na bieżąco 

według potrzeb 

 

 

1 - procedura 

1 - 

informator 

online ujęte 4 

instytucje 

2 Prowadzenie 

kampanii 

informacyjnej 

skierowanej do 

osób 

bezdomnych i 

lokalnej 

społeczności. 

Brak odpowiedzi Brak odpowiedzi 3 

 

 

 

 

200 – ulotek 

5 – plakatów 

3 spotkania 

z instytucjami 

stałe 

prowadzenie 

strony 

internetowej 

200 – ulotek 

 

5 – plakatów 

3 Monitoring 

miejsc 

przebywania 

osób 

bezdomnych na 

terenie miasta 

szczególnie 

w okresie 

jesienno-

zimowym. 

Nie dotyczy Nie dotyczy Straż Miejska - 113 

MOPS – 10 

Policja – stały 

monitoring zgodnie z 

zadaniami zleconymi 

brak statystyki 

liczbowej 

123 

 

 

 

4 Cykliczne 

spotkania 

przedstawicieli 

instytucji i służb 

miejskich 

zaangażowanych 

w pomoc 

osobom 

bezdomnym. 

Nie dotyczy 

 

 

Nie dotyczy 

 

3 

4 instytucje 

3 

4 

 
 

Wsparcie osób bezdomnych 

 Artykuł 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. stanowi, iż do zadao 

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 działao 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 
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naszej gminy przejawia tendencję wzrostową. Analiza danych ukazuje, iż w roku 2019 odnotowano 

57 osób bezdomnych, gdzie w roku 2018 takich osób było 54, a w roku 2017 – 41. 

 W ramach zasobów instytucjonalnych zabezpieczających osoby bezdomne na terenie miasta 

Wodzisławia Śląskiego wyróżniamy dwa schroniska oraz ogrzewalnię. Schroniska prowadzone są przez 

organizacje pozarządowe. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Marklowickiej 17 prowadzone 

jest przez Towarzystwo Charytatywne „Rodzina”. Znajduje się w nim 21 miejsc noclegowych. Schronisko 

dla Bezdomnych Mężczyzn „Albert", przy ul. Rzecznej 24, prowadzone jest przez Koło Wodzisławskie 

Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Znajduje się w nim 21 miejsc noclegowych. 

 Schronienie dla bezdomnych mężczyzn w 2019 roku zapewniało Schronisko dla Bezdomnych 

Mężczyzn „Albert" przy ul. Rzecznej 24, które prowadzone jest przez Towarzystwo Pomocy Św. Brata 

Alberta Koło Wodzisławskie. Natomiast schronienie dla bezdomnych kobiet i mężczyzn oraz kobiet 

wymagających usług opiekuoczych zapewniało Stowarzyszenie Charytatywne Oaza „Pomocna Dłoo" 

z Będzina Łagisza. Oprócz podstawowego wsparcia jakim jest udzielenie schronienia, placówki te realizują 

również szereg zadao skupionych na problemach zdiagnozowanych u osób bezdomnych.   

 Ogrzewalnia nadzorowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Działa 

w oparciu o zlecenie usługi dla instytucji zewnętrznej, zgodnie z obowiązującymi standardami 

w tym zakresie ujętymi w przepisach prawa.  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim na realizację całości zadao 

związanych z zabezpieczeniem osób bezdomnych w roku 2019 przeznaczył łącznie 419 469,29 zł. 

Na powyższą kwotę składają się wszelkie wydatki ośrodka związane ze schronieniem, wyżywieniem, 

kosztami uruchomienia i prowadzenia ogrzewalni, pomocy finansowej w postaci zasiłków celowych, 

okresowych, stałych, realizacji usługi pogrzebowej. 

 W roku 2019 na terenie gminy w okresie zimowym funkcjonowała ogrzewalnia dla osób 

bezdomnych. Miejsce to przeznaczone jest dla osób, które nie mają dachu nad głową i nie mogą w inny 

sposób uchronid się przed zimnem. Budynek ogrzewalni funkcjonował od godziny 18:00 do godziny 8:00 

rano. W okresie silnych mrozów czas jej pracy ulegał wydłużeniu. Z ogrzewalni korzystali zarówno 

mężczyźni, jak i kobiety. Średnio każdego dnia w ogrzewalni przebywało około 14 osób. Łączny koszt 

prowadzenia ogrzewalni w 2019 roku wyniósł 158 504,50 zł. 

 W sferze aktywizacji środowisk osób bezdomnych ukierunkowanych na ich ponowne wdrożenie 

do społeczeostwa i udzielenie pomocy w przezwyciężeniu problemu bezdomności, ustalono, iż łącznie 91 

osób bezdomnych było objętych indywidualnymi programami wychodzenia z bezdomności realizowanymi 

przez organizacje pozarządowe (54 osób Towarzystwo Charytatywne „Rodzina”, 37 osób Koło 

Wodzisławskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta). Porównując rok 2018, takich programów 

było 80, zatem w obszarze wsparcia środowisk osób bezdomnych również można zauważyd tendencję 

wzrostową. 
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Tabela nr 19 
 

Nazwa polityki/programu/strategii 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Wodzisławia Śląskiego  

na lata 2015-2019 

Okres realizacji 

2015-2019 

Cel 

Wieloletni program powinien byd opracowany na co najmniej 5 lat i obejmowad w szczególności: 

– prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego miasta Wodzisławia 

Śląskiego w poszczególnych latach, 

– analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali,  

z podziałem na lata, 

– planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, 

– zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, 

– sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu miasta 

Wodzisławia Śląskiego w kolejnych latach, 

– wysokośd kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów 

oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Wodzisławia 

Śląskiego, koszty ponoszone na realizację zobowiązao wobec wspólnot mieszkaniowych, w których miasto 

jest jednym ze współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne, 

– opis innych działao mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy. 

Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2019 r. oraz ich efekty 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Wodzisławia Śląskiego stanowi 

formalną podstawę do realizacji zadania własnego gminy w zakresie tworzenie warunków do zaspokajania 

potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej miasta Wodzisławia Śląskiego, przy wykorzystaniu zasobu 

mieszkaniowego gminy, w tym: 

– zapewnienia lokali w ramach najmu socjalnego oraz pomieszczeo tymczasowych na czas oznaczony, 

– zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach poprzez wynajem lokali 

mieszkalnych na czas nieoznaczony, 

– zapewnienia lokali zamiennych. 

W 2019 r. 12 lokali mieszkalnych zostało sprzedanych. Złożono 138 wniosków o najem mieszkania w tym: 

zakwalifikowano 85 rodzin, przydzielając 57 mieszkao. 

W roku 2019 nie pozyskano/adaptowano/wybudowano nowych lokali mieszkalnych. 
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Tabela nr 20 - Programy i działania z zakresu Wydziału Edukacji 
 

Nazwa 
działania/programu 

Okres 
realizacji 

Cel Najważniejsze 
działania/zadania 

Osiągnięte efekty 

Zajęcia z 
kreatywności 

2019 - rozwijanie umiejętności 
twórczego myślenia poza 
schematami, rozwiązywania 
problemów, działania w grupie, 
- rozwijanie skutecznej 
komunikacji i zarządzania 
czasem, 
- tworzenie klimatu dla rozwoju 
kreatywności młodego pokolenia 

- przeprowadzenie 
V Wodzisławskiego 
Festiwalu 
Kreatywności 
 
- organizacja 
wsparcia 
merytorycznego dla 
nauczycieli 
 
- organizacja 
wsparcia 
metodycznego i 
zajęd otwartych 
 
- wykorzystanie 
elementów na 
lekcjach 
 
- realizacja zajęd  
w szkołach 
 
- realizacja zajęd  
w przedszkolach 

- udział 39 drużyn (270 
uczestników) 
 
 
- 2 razy po 8 godzin 
 
 
 
- 8 razy po 3 godziny 
 
 
 
 
 
 
- liczba godzin zajęd - 
120/tydzieo 
- liczba uczestników – 1565 
- liczba godzin zajęd - 
25/tydzieo 
- liczba uczestników - 1083 

Program „Mała 
ojczyzna” 

2019 - 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; 
- kształtowanie wśród uczniów 
poczucia własnej tożsamości oraz 
otwarcia na drugiego człowieka, 
aktywnego angażowania się w 
sprawy własnego regionu i 
działania na rzecz jego rozwoju; 
- umożliwienie młodym ludziom 
poznanie własnego dziedzictwa 
kulturowego, wartości i treści 
regionalnych 

- realizacja 
programu we 
wszystkich 
placówkach 
oświatowych w 
ramach edukacji 
wczesnoszkolnej 
oraz historii i 
społeczeostwa wg 
programu 
autorskiego 

- liczba godzin zajęd SP – 26 
h/tydz. 
54 spotkania 
PP – 16,5 h/tydz. 
 
- liczba uczestników - 
SP – 1208 
PP - 1108 

Program „Uczeo w 
urzędzie” 

2019 - zapoznanie uczniów ze 
strukturami i zakresem 
kompetencji podstawowych 
urzędów 
- zapoznanie uczniów z 
podstawowymi urzędami w 

- realizacja 
programu na 
lekcjach 
wychowawczych, 
WOS, doradztwa 
zawodowego, 

- liczba spotkao - 46 
 
- liczba uczestników - 896 
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Wodzisławiu Śląskim, w tym z 
zakresem zadao realizowanych, 
wprowadzenie wiedzy nt. 
poruszania się w sprawach 
urzędowych   

historii, 
matematyki, 
informatyki 

Nauka 
programowania 

2019 - nauka uczniów logiki 
programowania za pomocą 
języka Scratch z wykorzystaniem 
układu Arduino Uno 

- realizacji lekcji z 
obszaru 
programowania, 
 
 
 

- liczba godzin zajęd – SP – 
46 h/tydz. 
PP – 4 h/tydz. 
- liczba uczniów - 
SP – 1224 
PP - 294 

Doradztwo 
zawodowe 

2019 - wspieranie i przygotowania 
uczniów do podejmowania 
decyzji edukacyjno-zawodowych; 
- poszerzenie wiedzy o rynku 
pracy, rynku edukacyjnym 
- zdobycie wiedzy o samym sobie 
– zdolności, pasje, możliwości, 
predyspozycje 

- realizacja 
autorskiego 
programu 
doradztwa 
zawodowego na 
lekcjach 
wychowawczych i 
dodatkowych 
lekcjach z 
doradztwa 
zawodowego w 
klasach VII-VIII 
 
- w przedszkolach 
 
- konkursy 
realizowane we 
współpracy z PODN 
- „W przyszłości 
zostanę.." oraz „Ja i 
mój zawód w 
przyszłości”.  

- liczba godzin zajęd – 10 
h/klasę w roku szkolnym 
- liczba uczniów - 1117 
 
 
 
- średnio 
30h/rok/przedszkole 
- 859 uczestników 
 
- liczba uczestników - 35 

Nauka gry w szachy 2019 - zwiększenie kreatywności 
- zarządzanie czasem 
- poprawa pamięci 
- poprawa koncentracji 
- umiejętnośd rozwiązywania 
problemów 

- kl. II-III we 
wszystkich szkołach 
podstawowych, 
dodatkowo w kl. I 
SP 1, IV SP 16 i V SP 
2 
 
- w przedszkolach 
 
- konkurs - III 
Wodzisławski 
Festiwal Szachowy 
Szkół 
Podstawowych Klas 
I - III 

- liczba godzin – 48 h/tydz. 
- uczestników – 924 
 
 
- liczba godzin – 15,5 
h/tydz. 
- uczestników – 443 
 
- liczba uczestników - 68 

Miejska Rada 
Uczniowska 

2019 - prowadzenie działao na rzecz 
wspierania i upowszechniania 
idei samorządowej wśród 
uczniów poprzez współpracę 
między przedstawicielami 
samorządów uczniowskich i 

- organizacja 5 
posiedzeo rady, w 
tym 1 spotkanie 
warsztatowo-
integracyjne 
uczniów; 

- 26 przedstawicieli 
samorządów uczniowskich; 
 
 
- przekazanie środków 
czystości do MOPS-u 
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szkołami oraz innymi partnerami.  
- akcja „Czysty 
Aniołek” – zbiórka 
środków czystości; 
 
- zbiórka słodyczy, 
zabawek, 
przyborów 
szkolnych (Mikołaj); 
 
- zbiórka karmy dla 
zwierząt 
 
- przygotowanie 
konkursu „Eko-
rajd” 

 
- przekazanie paczek do 
WPWD „Dziupla” 
 
 
- przekazanie do przytuliska 
na ul. Marklowickiej 350 kg 
karmy 
- udział 13 drużyn ze 
wszystkich szkół 
podstawowych; 
przygotowanie 13 punktów 
kontrolnych na trasie 
marszu 

Miejskie Forum 
Rodziców 

2019 - wymiana dobrych praktyk z 
działalności rad rodziców 
funkcjonujących przy szkołach 
podstawowych, przedszkolach i 
OPP 1 

- organizacja 2 
spotkao z 
przedstawicielami z 
jst. 

- udział 20 rodziców 

Oświatowe 
Centrum Nauki i 
Techniki przy 
Ognisku Pracy 
Pozaszkolnej nr 1 

2019 rozwijanie umiejętności, 
zdolności, talentu i pasji uczniów 
poprzez prowadzenie zajęd z 
zakresu: 
- koła malarstwa i rysunku, 
krawiectwa, ceramiki, koła 
rękodzieła, zajęd chemicznych, 
mechatroniki, gitary, chóru, 
orkiestry; 
- zajęd plastycznych, ruchowych, 
kulinarne, młodego 
majsterkowicza, teatralne; 

- realizacja 14 
rodzajów zajęd 
pozalekcyjnych 
tematycznych, w 
tym: 
 
- prowadzenie 
chóru „Canticum 
Novum” 
 
- prowadzenie 
orkiestry 
„Camerata Nova” 
 
- cykliczne zajęcia 
sensoryczne dla 
przedszkolaków 
 
- zajęcia lekcyjne z 
mechatroniki i 
chemii 
 
- sala kinowa 

- 377 uczestników 
- zajęcia 1 raz/tydz. dla 
dzieci młodszych 45 min., 
starszych 90 min. 
- zajęcia chóru 2 razy po 90 
minut 
 
- zajęcia orkiestry w soboty 
3 godziny 
 
-  cały rok wg zapisów 
przedszkoli 
 
 
- cały rok wg zapisów 
przedszkoli 
 
- prezentacja filmów 
edukacyjnych przed 
zajęciami z chemii i 
mechatroniki 
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Informacja dotycząca realizacji uchwał  Rady Miejskiej 
Wodzisławia Śląskiego, w tym realizacji budżetu 
obywatelskiego 

 

Realizacja Uchwał Rady Miejskiej 
 

nr numer 
uchwały 
 

data podjęcia 
uchwały 

przedmiot uchwały 
 

sposób realizacji 
 

1.  IV/23/19 23.01.2019 r.  w sprawie uchwały budżetowej Miasta 
Wodzisławia Śląskiego na 2019 rok 

Zrealizowana 

2.  IV/24/19 23.01.2019 r.  w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Wodzisławia Śląskiego na 
lata 2019-2030 

 Zrealizowana 

  

3.  IV/25/19 23.01.2019 r.  w sprawie udzielenia w 2019 roku 
pomocy finansowej z budżetu Miasta 
Wodzisławia Śląskiego dla Powiatu 
Wodzisławskiego, na realizację 
powiatowych przewozów pasażerskich 
na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego 

Zrealizowana 

4.  IV/26/19 23.01.2019 r.  w sprawie udzielania pomocy finansowej 
z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego 
dla Województwa Śląskiego na 
dofinansowania zadania: „Organizacja 
publicznego transportu zbiorowego w 
wojewódzkich przewozach pasażerskich 
w transporcie kolejowym na odcinku linii 
komunikacyjnej Rybnik- Wodzisław 
Śląski” 

W trakcie realizacji  

5.  IV/27/19 23.01.2019 r.  zmiany uchwały nr XLIV/394/14 Rady 
Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 
lutego 2014 roku w sprawie zwolnieo  
z podatku od nieruchomości w ramach 
pomocy de minimis dla mikro i małych 
przedsiębiorców na terenie Miasta 
Wodzisław Śląski 

Zrealizowana 

6.  IV/28/19 23.01.2019 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalnośd Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wodzisławiu Śląskim 

Zrealizowana 

7.  V/29/19 06.02.2019 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2019 

Zrealizowana 
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rok Nr IV/23/19 z dnia 23 stycznia 2019 
roku.  

8.  VI/30/19 27.02.2019 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2019 
rok Nr IV/23/19 z dnia 23 stycznia 2019 
roku.  

Zrealizowana 

9.  VI/31/19   27.02.2019 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2030 

Zrealizowana 

10.  VI/32/19 27.02.2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 
dotyczącej wprowadzenia na terenie 
Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy 
Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim strefy  
z odstępstwem od zakazu spożywania 
napojów alkoholowych o zawartości 
alkoholu do 12% do godziny 21:00 
obejmującej teren rekreacyjny ze 
stolikami i grillem 

Zrealizowana 

11.  VI/33/19 27.02.2019 r.  w sprawie darowizny nieruchomości, 
stanowiącej własnośd Gminy Wodzisław 
Śląski na rzecz Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim 

Zrealizowana 

12.  VI/34/19 27.02.2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji 
i liczby punktów za poszczególne kryteria 
oraz dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzania, stosowanych w 
postępowaniu rekrutacyjnym na drugim 
etapie do publicznych przedszkoli, dla 
których miasto Wodzisław Śląski jest 
organem prowadzącym  

Wojewoda Śląski 
stwierdził nieważnośd 

uchwały 

13.  VI/35/19 27.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XXVII/288/17 Rady Miejskiej 
Wodzisławia Śląskiego w sprawie 
ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby 
punktów za poszczególne kryteria oraz 
dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzania, stosowanych na etapie 
postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych szkół podstawowych, dla 
których miasto Wodzisław Śląski jest 
organem prowadzącym  

Zrealizowana 

14.  VI/36/19 27.02.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z miastem Zabrze w 
sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia 
związanego z nauczaniem religii 
Chrześcijaoskiej Wspólnoty 
Zielonoświątkowej w punkcie 
katechetycznym działającym przy ulicy 
Henryka Sienkiewicza 30 w Zabrzu 

Zrealizowana 

15.  VI/37/19 27.02.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na Zrealizowana 
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odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy 
najmu części nieruchomości stanowiącej 
własnośd Gminy- Miasta Wodzisławia 
Śląskiego, położonej na terenie MOSIR 
„CENTRUM” przy ulicy Bogumioskiej 8 

16.  VI/38/19 27.02.2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Pomoc miasta Wodzisław 
Śląski w zakresie dożywiania” na lata 
2019-2023 

W trakcie realizacji. 
Wojewoda Śląski 

stwierdził nieważnośd 
uchwały w części 
określonej w: § 3 

uchwały i § 4 uchwały  
w zakresie wyrazów "po 
upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym 
Województwa Śląskiego 

z mocą obowiązującą 
od dnia". 

17.  VI/39/19 27.02.2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy  
w zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności dla osób objętych 
wieloletnim gminnym programem 
osłonowym w zakresie dożywiania 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023 

Realizowana na bieżąco 

18.  VI/40/19 27.02.2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu 
wydatków w zakresie dożywiania  
w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim gminnym programem 
osłonowym w zakresie dożywiania 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023 

Realizowana na bieżąco 

19.  VII/41/19 27.03.2019 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2019 
rok Nr IV/23/19 z dnia 23 stycznia 2019 
roku.  

Zrealizowana 

20.  VII/42/19 27.03.2019 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-
2030.  

Zrealizowana 

21.  VII/43/19 27.03.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego  
w 2019 roku.  

Zrealizowana 
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22.  VII/44/19 27.03.2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta 
Wodzisławia Śląskiego 

Realizowana na bieżąco 

23.  VII/45/19 27.03.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i i 
zagospodarowania tych odpadów,  
w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w szczególności 
częstotliwośd odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości  

Realizowana na bieżąco 

24.  VII/46/19 27.03.2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji: 
Programu Ograniczenia emisji- „Czyste 
powietrze dla Miasta Wodzisławia 
Śląskiego na lata 2019-2022” 

W trakcie realizacji  

25.  VII/47/19 27.03.2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia 
zabiegów pielęgnacyjnych pomników 
przyrody 

Wojewoda Śląski 
stwierdził nieważnośd 

uchwały 

26.  VII/48/19 27.03.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Wodzisław 
Śląski oraz określenia ich granic obwód 
od dnia 1 września 2019 roku 

Zrealizowana 

27.  VII/49/19 27.03.2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez Miasto 
Wodzisław Śląski 

Zrealizowana 

28.  VII/50/19 27.03.2019 r. w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęd 
nauczycieli przedszkoli pracujących z 
grupami obejmującymi dzieci 6-letnie  
i dzieci młodsze  

Zrealizowana 

29.  VII/51/19 27.03.2019 r. w sprawie planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w 2019 roku za 
kształcenie nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Miasto Wodzisław 
Śląski 

Zrealizowana 

30.  VII/52/19 27.03.2019 r.  w sprawie nadania nazwy drodze 
wewnętrznej łączącej ulicę Młodzieżową 
z ulicą Olszyny w Wodzisławiu Śląskim  

Zrealizowana 

31.  VII/53/19 27.03.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalnośd Prezydenta Miasta 
Wodzisławia Śląskiego  

Zrealizowana 
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32.  VII/54/19 27.03.2019 r. w sprawie przyjęcia apelu skierowanego 
do Marszałka Województwa Śląskiego 
dotyczącego remontu i przebudowy 
drogi wojewódzkiej DW 933-ulicy 
Jastrzębskiej w Wodzisławiu Śląskim, 
stanowiącej dojazd do węzła Autostrady 
A-1 w Mszanie  

Zrealizowana 

33.  VII/55/19 27.03.2019 r. w sprawie przyjęcia apelu skierowanego 
do Marszałka Województwa Śląskiego 
dotyczącego kontynuacji remontu  
i przebudowy drogi wojewódzkiej DW 
936- ulicy Młodzieżowej w Wodzisławiu 
Śląskim 

Zrealizowana 

34.  VII/56/19 24.04.2019 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2019 
rok Nr IV/23/19 z dnia 23 stycznia 2019 
roku 

Zrealizowana 

35.  VIII/57/19 24.04.2019 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-
2030.  

Zrealizowana 

36.  VIII/58/19 24.04.2019 r.  w sprawie uczestniczenia w pokrywaniu 
części kosztów funkcjonowania 
Paostwowej Straży Pożarnej 

Zrealizowana 

37.  VIII/59/19 24.04.2019 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Miastu Chorzów 

Zrealizowana 

38.  VIII/60/19 24.04.2019 r.  w sprawie zmiany uchwały 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 Wodzisławia 
Śląskiego 

Zrealizowana 

39.  VIII/61/19 24.04.2019 r.  w sprawie ustalenia wysokości udzielania 
bonifikaty od opłaty jednorazowej  
z tytułu przekształcenia użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe stanowiących 
własnośd Gminy Miasta Wodzisławia 
Śląskiego w prawo własności tych 
gruntów 

Realizowana na bieżąco 

40.  VIII/62/19 24.04.2019 r.  w sprawie apelu o podjęcie przez Rząd 
RP skutecznych działao wpływających na 
poprawę jakości powietrza w Polsce 

Zrealizowana 

41.  VIII/63/19 24.04.2019 r.  w sprawie przyjęcia stanowiska w 
związku z planowanym przywróceniem 
połączenia kolejowego do Jastrzębia- 
Zdroju 

Zrealizowana 
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42.  IX/64/19 29.05.2019 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2019 
rok Nr IV/23/19 z dnia 23 stycznia 2019 
roku.  

Zrealizowana 

43.  IX/65/19 29.05.2019 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2030 

Zrealizowana 

44.  IX/66/19 29.05.2019 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Wodzisławskiemu 

Zrealizowana 

45.  IX/67/19 29.05.2019 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego 
dla Województwa Śląskiego 

Zrealizowana 

46.  IX/68/19 29.05.2019 r.  w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia 
zabiegów pielęgnacyjnych pomników 
przyrody 

Zrealizowana 

47.  IX/69/19 29.05.2019 r.  w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą 
„BALATON I” w Wodzisławiu Śląskim 

Zrealizowana 

48.  IX/70/19 29.05.2019 r.  w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą 
„BALATON II” w Wodzisławiu Śląskim 

Zrealizowana 

49.  IX/71/19 29.05.2019 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
korzystania z miejsc postojowych na 
parkingach Park&Ride Dworca 
Wodzisław Śląski przy ulicy Rybnickiej 2A 
w Wodzisławiu Śląskim  

Realizowana na bieżąco 

50.  IX/72/19 29.05.2019 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/18 
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  
z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie 
powołania stałych komisji Rady Miejskiej 
Wodzisławia Śląskiego oraz ustalenia ich 
składów liczbowych i przedmiotu 
działania 

Zrealizowana 

51.  IX/73/19 29.05.2019 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/18 
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  
z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie 
ustalenia składu osobowego stałych 
Komisji Rady Miejskiej Wodzisławia 
Śląskiego 

Zrealizowana 

52.  IX/74/19 29.05.2019 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/18 
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  
z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie 
wyboru przewodniczących i 
wiceprzewodniczących stałych Komisji 
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 

Zrealizowana 

53.  IX/75/19 29.05.2019 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/18 
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  

Zrealizowana 
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z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej oraz 
ustalenia jej składu liczbowego i 
osobowego  

54.  IX/76/19 29.05.2019 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr I/7/18 
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  
z dnia 223 listopada 2018 roku w sprawie 
wyboru przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia 
Śląskiego 

Zrealizowana 

55.  X/77/19 25.06.2019 r.  w sprawie nieudzielenia wotum zaufania 
Prezydentowi Miasta Wodzisławia 
Śląskiego  

Zrealizowana 

56.  X/78/19 25.06.2019 r.  w sprawie rozpatrzenia sprawozdania 
finansowego Miasta Wodzisławia 
Śląskiego za 2018 rok wraz z 
sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Miasta za 2018 rok 

Zrealizowana 

57.  X/79/19 25.06.2019 r.  w sprawie udzielenia Prezydentowi 
Miasta Wodzisławia Śląskiego 
absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2018 rok 

Zrealizowana 

58.  X/80/19 25.06.2019 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2019 
rok IV/23/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku 

Zrealizowana 

59.  X/81/19 25.06.2019 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-
2031.  

Zrealizowana 

60.  X/82/19 25.06.2019 r.  w sprawie zmiany Statutu Miasta 
Wodzisławia Śląskiego 

Zrealizowana 

61.  X/83/19 25.06.2019 r.  w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji „CENTRUM”  
w Wodzisławiu Śląskim 

Zrealizowana 

62.  X/84/19 25.06.2019 r.  w sprawie ustalenia zasad pobierania 
opłat na niestrzeżonych, płatnych 
parkingach miejskich Służb Komunalnych 
Miasta w Wodzisławiu Śląskim 

Realizowana na bieżąco 

63.  X/85/19 25.06.2019 r.  w sprawie wzoru wniosku o wypłatę 
dodatku energetycznego 

Realizowana na bieżąco. 
Wojewoda Śląski 

stwierdził nieważnośd 
uchwały w części, 

określonej we "Wniosku 
o przyznanie dodatku 

energetycznego", który 
stanowi załącznik do 

uchwały w zakresie pkt. 
3, pkt 4, pkt 5 pkt 1-9 
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oraz określenia 
"Warunków 

uprawniających do 
uzyskania dodatku 
energetycznego". 

64.  X/86/19 25.06.2019 r.  w sprawie upoważnienia Prezydenta 
Miasta Wodzisławia Śląskiego do 
ustalenia wysokości opłat za korzystanie 
z systemu wypożyczania rowerów- 
Wodzisławski Rower Miejski 

Niezrealizowana - 
kwota realizacji zadania 

przekroczyła wartośd 
zaplanowanych 

wydatków budżetowych 
na to zadanie w roku 

2019 

65.  X/87/19 25.06.2019 r.  w sprawie powołania zespołu 
opiniującego kandydatów na ławników  

Zrealizowana 

66.  X/88/19 25.06.2019 r.  w sprawie upoważnienia 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Wodzisławia Śląskiego do zasięgnięcia od 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w 
Katowicach informacji o kandydatach na 
ławników do Sądu Okręgowego  
w Gliwicach, Sądu Rejonowego w 
Wodzisławiu Śląskim oraz do Sądu 
Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju 

Zrealizowana 

67.  XI/89/19 10.07.2019 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty  

Realizowana na bieżąco 

68.  XI/90/19 10.07.2019 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2019 
rok Nr IV/23/19 z dnia 23 stycznia 2019 
roku.  

Zrealizowana 

69.  XI/91/19 10.07.2019 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-
2031.  

Zrealizowana 

70.  XII/92/19 30.08.2019 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2019 
rok Nr IV/23/19 z dnia 23 stycznia 2019 
roku.  

Zrealizowana 

71.  XII/93/19 30.08.2019 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Wodzisławia 
Śląskiego na lata 2019-2031 

Zrealizowana 

72.  XII/94/19 30.08.2019 r.  w sprawie emisji obligacji oraz określenia 
zasad i trybu ich zbywania, nabywania  
i wykupu 

W trakcie realizacji. 
Emisja obligacji – 

grudzieo 2019 seria 
B19, C19, E19 na łączną 

kwotę 9.500.000 zł. 
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73.  XII/95/19 30.08.2019 r.  w sprawie dokonania oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej 
Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji  
i Terapii Dzieci i Młodzieży za 2018 rok 

Zrealizowana 

74.  XII/96/19 30.08.2019 r.  w sprawie pozostawienia bez dalszego 
biegu zgłoszenia kandydata na ławnika 
do sądu powszechnego na kadencję 
2020-2023, niespełniającego wymagao 
formalnych 

Zrealizowana 

75.  XII/97/19 30.08.2019 r.  w sprawie wyrażenia zgody na 
podpisanie memorandum o współpracy 
pomiędzy organizacjami gospodarczymi  
i samorządami Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego oraz Kraju 
Morawsko-Śląskiego 

Zrealizowana 

76.  XII/98/19 30.08.2019 r.  w sprawie „Programu Aktywności 
Lokalnej Dzielnic Stare i Nowe Miasto na 
lata 2019-2020” 

Realizowana na bieżąco 

77.  XIII/99/19 25.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXIII/221/12 Rady Miejskiej Wodzisławia 
Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku  
w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokośd oraz 
szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, 
za warunki pracy za wysługę lat, a także 
warunki obliczania i wypłacania 
wynagradzania za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach, placówkach oświatowych  
i opiekuoczo-wychowawczych, dla 
których Miasto Wodzisław Śląski jest 
organem prowadzącym lub 
założycielskim 

Zrealizowana 

78.  XIII/100/19 25.09.2019 r.  w sprawie rozwiązania porozumienia  
z Gminą Godów ws. utworzenia wspólnej 
straży miejskiej 

Zrealizowana 

79.  XIII/101/19 25.09.2019 r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
Uchwały nr XVII/160/04 Rady Miejskiej 
Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 stycznia 
2004 w sprawie Statutu Miasta 
Wodzisławia Śląskiego 

Zrealizowana 

80.  XIII/102/19 25.09.2019 r.  w sprawie przeprowadzenia na terenie 
miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji 
społecznych dotyczących 
Wodzisławskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2020 rok 

Zrealizowana 

81.  XIII/103/19 25.09.2019 r.  w sprawie wysokości i zasad ustalania 
oraz rozliczania dotacji celowej dla 

Realizowana na bieżąco 
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podmiotów prowadzących żłobek lub 
klub dziecięcy na terenie Miasta 
Wodzisławia Śląskiego 

82.  XIII/104/19 25.09.2019 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalnośd Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu 
Śląskim  

Zrealizowana 

83.  XIV/105/19 25.10.2019 r.  w sprawie wyboru ławników do Sądu 
Okręgowego w Gliwicach, Sądu 
Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim oraz 
do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju 
na kadencję 2020-2023 

Zrealizowana 

84.  XIV/106/19 25.10.2019 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2019 
rok Nr IV/23/19 z dnia 23 stycznia 2019 
roku.  

Zrealizowana 

85.  XIV/107/19 25.10.2019 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2031 

Zrealizowana 

86.  XIV/108/19 25.10.2019 r.  w sprawie uczestniczenia w pokrywaniu 
wydatków inwestycyjnych Policji 

Zrealizowana 

87.  XIV/109/19 25.10.2019 r.  w sprawie stwierdzenia zakooczenia 
działalności Gimnazjum dla Dorosłych  
w Wodzisławiu Śląskim  

Zrealizowana 

88.  XIV/110/19 25.10.2019 r.  w sprawie Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Miasta Wodzisław Śląski na lata 
2020-2024 

Wojewoda Śląski 
stwierdził nieważnośd 

uchwały 

89.  XIV/111/19 25.10.2019 r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Miasta Wodzisławia Śląskiego 

Wojewoda Śląski 
stwierdził nieważnośd 

uchwały 

90.  XIV/112/19 25.10.2019 r.  w sprawie zasad bezprzetargowej 
sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych 
ich najemcom oraz określenia warunków 
udzielenia bonifikat i wysokości stawek 
procentowych od ceny sprzedaży 

Realizowana na bieżąco 

91.  XIV/113/19 25.10.2019 r.  w sprawie: przyjęcia „Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2020” 

W trakcie realizacji  

92.  XIV/114/19 25.10.2019 r.  w sprawie przyjęcia "Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2020”  

Wojewoda Śląski 
stwierdził nieważnośd 

uchwały 

93.  XIV/115/19 25.10.2019 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 2020 

W trakcie realizacji  
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94.  XIV/116/19 25.10.2019 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalnośd Dyrektora Służb 
Komunalnych Miasta w Wodzisławiu 
Śląskim  

Zrealizowana 

95.  XIV/117/19 27.11.2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dot. 
Schroniska dla bezdomnych 
prowadzonego przez Towarzystwo 
Charytatywne „Rodzina” 

Zrealizowana 

96.  XV/118/19 27.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2019 
rok Nr IV/23/19 z dnia 23 stycznia 2019 
roku.  

Zrealizowana 

97.  XV/119/19 27.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-
2031.  

Zrealizowana 

98.  XV/120/19 27.11.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 2020 rok 
oraz zwolnieo od tego podatku  

W trakcie realizacji  

99.  XV/121/19 27.11.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych na 
2020 rok  

W trakcie realizacji  

100.  XV/122/19 27.11.2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 
XXXVI/372/17 Rady Miejskiej 
Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 
listopada 2017 r. w sprawie ustalenia 
wysokości podatku od nieruchomości 
dotyczącego rurociągów sieci 
kanalizacyjnej  

Zrealizowana 

101.  XV/123/19 27.11.2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkaocami Wodzisławia 
Śląskiego 

Realizowana na bieżąco. 
Wojewoda Śląski 

stwierdził nieważnośd 
uchwały w części 

paragrafu 8 ust. 5 pkt 
2,4 i 5. 

102.  XV/124/19 27.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumieo z Miastem Jastrzębie Zdrój  
w sprawie zasad prowadzenia nauczenia 
religii innych kościołów 

Zrealizowana 

103.  XV/125/19 27.11.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 
pobyt dziecka w Żłobku Miejskim nr 1  
w Wodzisławiu Śląskim, maksymalnej 
wysokości opłaty za wyżywienie oraz 
określenia warunków częściowego 
zwolnienia od ponoszenia opłat  

Uchylona uchwałą Nr 
XVI/136/19 Rady 

Miejskiej Wodzisławia 
Śl. z dnia 19.12.2019 r.  

104.  XV/126/19 27.11.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalnośd Komendanta Straży Miejskiej 
w Wodzisławiu Śląskim  

Zrealizowana 
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105.  XVI/127/19 19.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2019 
rok Nr IV/23/19 z dnia 23 stycznia 2019 
roku.  

Zrealizowana 

106.  XVI/128/19 19.12.2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków  
w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego 
na 2019 rok, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 

Zrealizowana 

107.  XVI/129/19 19.12.2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2020”  

W trakcie realizacji  

108.  XVI/130/19 19.12.2019 r. w sprawie Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Miasta Wodzisław Śląski na lata 
2020-2024 

W trakcie realizacji  

109.  XVI/131/19 19.12.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajęcia pasa drogowego dróg 
gminnych w granicach administracyjnych 
Miasta Wodzisławia Śląskiego 

Wojewoda Śląski 
stwierdził nieważnośd 

uchwały 

110.  XVI/132/19 19.12.2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta 
Wodzisław Śląski do realizacji Programu 
„Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 
realizowanego ze środków 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych  

W trakcie realizacji  

111.  XVI/133/19 19.12.2019 r. w sprawie Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny w Wodzisławiu 
Śląskim na lata 2020-2022 

W trakcie realizacji  

112.  XVI/134/19 19.12.2019 r. w sprawie nawiązywania współpracy 
pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski  
a Miastem Ludgerovice w Republice 
Czeskiej  

W trakcie realizacji – 
podjęcie działao 
zmierzających do 

wspólnego aplikowania 
o środki z Funduszu 
Mikroprojektów w 

Euroregionie Silesia w 
ramach Programu 

Interreg V-A Republika 
Czeska – Polska w 
zakresie kultury 
(„Muzyka ponad 

granicami”) 

113.  XVI/135/19 19.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXIV/239/16 Rady Miejskiej Wodzisławia 
Śląskiego z dnia 21 listopada 2016 roku  
w sprawie wprowadzenia opłaty 
targowej, określenia zasad ustalenia 
i poboru, terminu płatności i wysokości 

Zrealizowana 
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stawek opłaty targowej oraz zarządzenia 
poboru opłaty targowej w drodze inkasa, 
określenia inkasentów oraz 
wprowadzenia zwolnieo z opłaty 
targowej  

114.  XVI/136/19 19.12.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 
pobyt dziecka w żłobkach utworzonych 
przez Gminę Wodzisław Śląski, 
maksymalnej wysokości opłaty za 
wyżywienie oraz określenie warunków 
częściowego zwolnienia od ponoszenia 
opłat 

Realizowana na bieżąco 

115.  XVI/137/19 19.12.2019 r. w sprawie zasad wypłacania diet radnym 
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

Realizowana na bieżąco 

116.  XVII/138/19 30.12.2019 r.  w sprawie uchwały budżetowej miasta 
Wodzisławia Śląskiego na 2020 rok 

W trakcie realizacji  

117.  XVII/139/19 30.12.2019 r.  w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Wodzisławia 
Śląskiego na lata 2020-2032 

W trakcie realizacji  

118.  XVII/140/19 30.12.2019 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Miastu Chorzów 

W trakcie realizacji  

 
 

Budżet Obywatelski 
 
 W 2019 roku rozpoczęła się procedura związana z przeprowadzeniem na terenie naszego miasta 

konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Na realizację projektów 

mieszkaoców przeznaczono 500 tys. zł.  

 

Konsultacje odbywały się zgodnie z poniższym harmonogramem: 

25 września - podjęcie uchwały nr XIII/102/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie 

przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących 

Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. 

30 września - ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

14 października - wejście w życie uchwały. 

do 8 listopada - zgłaszanie projektów przez mieszkaoców. 

do 31 grudnia - weryfikacja i ocena projektów. 

 

 Mieszkaocy w ramach Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego zgłosili 49 pomysłów. 

Po weryfikacji i ocenie 25 z nich zostało zaopiniowanych pozytywnie.  
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SPIS PROJEKTÓW WBO: 

 

1. Miasteczko ruchu drogowego. 

2. Oświetlenie ul. Żwirowej. 

3. Plac zabaw ul. Pałacowej w Kokoszycach.  

4. Budowa wybiegu dla psów na os. Piastów. 

5. Budowa urządzeo rekreacyjno-sportowych – street workout – wycofany ze względu na dwa projekty 

złożone przez tego samego wnioskodawcę. 

6. Aktywny zakątek /Radlin II – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3. 

7. Rok z życia kobiety – projekt skierowany do kobiet 40 + z terenu Wodzisławia Śl.  

8. Huśtawka dla osób na wózku inwalidzkim – wniosek rozpatrywany jako jeden, z wnioskiem nr 29. 

9. Bezpieczniej na os. Piastów – przebudowa i budowa oświetlenia. 

10. Czystośd to podstawa – budowa kontenera sanitarnego. 

11. Bezpieczeostwo strażaków – to większe bezpieczeostwo mieszkaoców Wodzisławia Śl.  

12. Wymiana nawierzchni wjazdu i parkingu w dzielnicy Jedłownik przy SP 2. 

13. Ożywid historyczne wzgórza. Punkty widokowe Galgenberg i Żydownia. 

14. Wilchwiaoski plac zabaw. 

15. Siłownia pod chmurką. 

16. Doświetlenie przejśd dla pieszych. 

17. Nasadzenie roślin ozdobnych w rejonie parkingu przy kościele pw. Niepokalanego Serca Marii 

w Kokoszycach. 

18. Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego na obiekcie LKS Naprzód 46 Zawada. 

19. Siłownia pod chmurką na os. Dąbrówki. 

20. Nasze fascynacje kulturalne – spotkanie z Tomaszem Sekielskim i Jakubem Żulczykiem  

21. Budowa urządzeo rekreacyjno-sportowych – street workout. 

22. Koszykówka pod mostem.  

23. Ocalid od zapomnienia.  

24. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych. 

25. Aktywny Górniok – budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przeznaczonej  

do integracji i aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkaoców przy ZSP nr 5 w Radlinie II. 

26. Oświetlenie ozdobne w centrum Zawady. 

27. Bezpieczeostwo uczestników ruchu drogowego przy ul. Radlioskiej  

28. Zamieo PETy na bilety – zakup dwóch butelkomatów i program bonów do wykorzystania w miejskich 

jednostkach kultury, sportu i rekreacji. 

29. Trzy Wzgórza bez barier – huśtawki dla osób niepełnosprawnych. 

30. Budowa chodnika – ul. Rogowska. 



 

 

50 | S t r o n a  

31. Poprawa bezpieczeostwa strażaków OSP w Zawadzie. 

32. GraMY razem – zakup przenośnego boiska do piłki nożnej ulicznej. 

33. Podświetlone znaki drogowe informacyjne D-6 miejsca przejścia dla pieszych światłem żółtym 

pulsującym. 

34. Środy muzyczne – spotkania mieszkaoców Wodzisławia Śląskiego przy muzyce wielopokoleniowej  

dla starszych i młodych osób.  

35. Poidełka dla ZSP 7 w Wodzisławiu Śląskim. 

36. Wielofunkcyjne stoły do gier ucieczką od „szklanych ekranów”.  

37. Nauka programowania w SP nr 28. 

38. „DOŚWIADCZAJ” - doposażenie świetlicy w Szkole Podstawowej nr 28.  

39. „Do KĄTA” - kącik wypoczynkowy dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 28.  

40. Modernizacja mostku na ul. Słowiaoskiej. 

41. Street Workout Park na Trzech Wzgórzach. 

42. Instalacja oświetlenia boisk treningowych Glinianka i Bagienko. 

43. Wodzisławskie Dni Seniora 2020. 

44. Pomaraoczowy namiot cyrkowy. 

45. Nowoczesne podesty sceniczne. 

46. Bezpieczne przejście przez ul. Pszowską – budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Pszowskiej 

poniżej skrzyżowania z ul. Matuszczyka  

47. Bezpieczne przejście do szkoły – aktywne przejście dla pieszych na ul. Wałowej (przejście obok SP nr 1) 

48. Skwerek „Szmaterlok” im. Józefa Pluty. 

49. „Twoja szkoła, twoja dzielnica – twoja sztuka. Mural na szkole na os. 1 Maja. 

 

Wodzisławski Budżet Obywatelski posiada dedykowaną podstronę, na której zamieszczane są wszystkie 

niezbędne informacje. Adres strony to: https://bo.wodzislaw-slaski.pl/ 

 

Wodzisławski Budżet Obywatelski regulowany jest art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym oraz uchwałą nr XIII/102/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie przeprowadzenia 

na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu 

Obywatelskiego na 2020 rok. 

 

https://bo.wodzislaw-slaski.pl/
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Informacja w obszarze: 

III.1 sytuacji finansowej 
 

1. Wykonanie dochody ogółem: 231 282 191,79 zł, w tym: 

a. wykonanie dochody własne: 119 150 348,07 zł  

b. udział dochodów własnych w dochodach ogółem: 51,5 % 

c. wykonanie dochodów bieżących: 211 541 994,41 zł, w tym: 

i. dochodów z majątku: 17 056 197,43 zł 

d. wykonanie dochodów majątkowych: 19 740 197,38 zł, w tym: 

i. dochodów z majątku: 3 250 923,78 zł 

2. Wykonanie wydatków ogółem: 226 034 521,39 zł, w tym: 

a. wykonanie wydatków majątkowych: 26 776 553,39 zł 

b. udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem: 11,8 % 

c. wykonanie wydatków bieżących: 199 257 968 zł 

3. Zadłużenie ogółem: 68 543 385,58 zł (w roku 2018: 62 672 849,11 zł) 

a. wskaźnik kwoty długu do dochodów ogółem: 29,6 %  

4. Nadwyżka operacyjna: 12 284 026,41 zł 

5. Nadwyżka budżetu: 5 247 670,40 zł 

6. Przychody budżetu: 23 342 390,70 zł, w tym: 

a. kwota wyemitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązao: 9 500 000 zł 

b. kwota pożyczki: 2 238 225,33 zł 

c. kwota kredytu: 3 700 000 zł 

 Rok 2019 zakooczył się nadwyżką budżetową w kwocie 5 247 670,40 zł., w tym nadwyżką 

operacyjną (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi oraz wydatkami bieżącymi) w kwocie 12 284 

026,41zł. W toku realizacji budżetu miasta nie zaszła potrzeba zaciągania w całości planowanych 

przychodów (z tytułu emisji obligacji oraz kredytu przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działao 

finansowych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) w kwocie 6 850 000 zł. Miasto 

uregulowało również wszystkie planowane rozchody z tytułu otrzymanych wcześniej krajowych pożyczek 

oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Miasto uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez prezydenta miasta sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 
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Informacja w obszarze: 

III.2 gospodarki odpadami  
 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2019 
 

W roku 2019 obowiązywały umowy o następujących numerach: 

1. OŚiGK-II.7031.2.2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. na usługę pn.: „Świadczenie usługi w zakresie odbioru, 

transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkaocy oraz na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkaocy, 

a powstają odpady komunalne, położonych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego" zawarta 

z Konsorcjum firm lider: Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór” S. A. z siedzibą 44-201 

Rybnik, ul. Jankowicka 9, konsorcjant: „EKO” M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Sp. J.  z siedzibą 44-200 

Rybnik, ul. Kościuszki 45a. Umowa została zawarta na okres od 01.08.2016 r. do 31.07.2019 r., a w zakresie 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkaocy, a powstają odpady komunalne od dnia 

01.01.2017 r. do 31.07.2019 r. 

 

2. OŚiGK-II.7031.4.2019 z dnia 24 lipca 2019 r. na usługę pn.: „Świadczenie usługi w zakresie odbioru 

i transportu odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkaocy oraz na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkaocy, a powstają odpady 

komunalne, położonych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego" zawarta z Konsorcjum firm: lider: EKO 

M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Sp. J. z siedzibą 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 45a konsorcjant: 

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe TRANSGÓR S. A.,  44-201 Rybnik,  l. Jankowicka 9. Umowa 

została zawarta na okres od 1.08.2019 r. do 31.12.2020 r. 

 

3. OŚiGK-II.7031.2.2019 z dnia 12 marca 2019 r. na usługę pn.: „Świadczenie usługi polegającej  

na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie  

zbieranych i odbieranych odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych),  

dostarczanych przez dostawców wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi  tym 

zakresie przepisami”, zawarta z Konsorcjum firm: lider: SEGO Sp. z o. o. z siedzibą Oskara Kolberga 65 

konsorcjant: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o. z siedzibą 34-451 Tylmanowa  

ul. os. Rzeka 133. Umowa została zawarta na okres od 01.08.2019 r. do 31.12.2020 r. 

 

4. OŚiGK-II.7031.3.2019 z dnia 12 marca 2019 r. na usługę pn.: „Świadczenie usługi polegającej 

na zagospodarowaniu biodegradowalnych odpadów komunalnych, dostarczanych przez dostawców 
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wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami” zawarta z BEST-

EKO Sp. z o. o. z siedzibą 44-240 Żory, ul. Gwarków 1. Umowa została zawarta na okres od 01.08.2019 r. 

do 31.12.2020 r. 

 

 Na właścicielu nieruchomości, zgodnie z ustawą, ciąży obowiązek złożenia deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkaoca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

Proces składania i wzór deklaracji oraz wysokośd stawki zostały szczegółowo ujęte w podejmowanych przez 

Radę Miejską uchwałach. 

 

Do dnia 31.07.2019 r. wysokośd stawki miesięcznej na jednego mieszkaoca na terenie miasta wynosiła: 

1. dla nieruchomości zamieszkałych: 

- 12,00 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie, 

- 20,00 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi. 

2. dla nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkaocy, a powstają odpady 

komunalne: 

- jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny za: 

pojemnik/worek o pojemności 110/120 l – 42,00 zł, 

pojemnik o pojemności 240 l – 61,00 zł, 

pojemnik o pojemności 1100 l – 180,00 zł, 

pojemnik o pojemności KP 4 – 845,00 zł, 

pojemnik o pojemności KP 5 – 870,00 zł, 

pojemnik o pojemności KP 7 – 1 120,00 zł, 

pojemnik o pojemności KP 10 – 1 370,00 zł. 

- jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny za: 

pojemnik/worek o pojemności 110/120 l – 58,00 zł, 

pojemnik o pojemności 240 l – 88,00 zł, 

pojemnik o pojemności 1100 l – 242,00 zł, 

pojemnik o pojemności KP 4 – 970,00 zł, 

pojemnik o pojemności KP 5 – 1 090,00 zł, 

pojemnik o pojemności KP 7 – 1 390,00 zł, 

pojemnik o pojemności KP 10 – 1 870,00 zł. 

 

Od dnia 01.08.2019 r. wysokośd stawki miesięcznej na jednego mieszkaoca na terenie miasta wynosiła: 

1. dla nieruchomości zamieszkałych: 

- 26,10 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie, 
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- 35,00 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi. 

2. dla nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkaocy, a powstają odpady 

komunalne: 

- jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny za: 

pojemnik/worek o pojemności 110/120 l – 44,10 zł, 

pojemnik o pojemności 240 l – 73,40 zł, 

pojemnik o pojemności 1100 l – 257,10 zł, 

pojemnik o pojemności KP 4 – 954,80 zł, 

pojemnik o pojemności KP 5 – 1 101,70 zł, 

pojemnik o pojemności KP 7 – 1 469,00 zł, 

pojemnik o pojemności KP 10 – 1 983,10 zł. 

- jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny za: 

pojemnik/worek o pojemności 110/120 l – 79,40 zł, 

pojemnik o pojemności 240 l –132,20 zł, 

pojemnik o pojemności 1100 l – 462,70 zł, 

pojemnik o pojemności KP 4 – 1 718,70 zł, 

pojemnik o pojemności KP 5 – 1 983,10 zł, 

pojemnik o pojemności KP 7 – 2 644, 20 zł, 

pojemnik o pojemności KP 10 – 3 569,70 zł. 

 

 Podobnie jak w latach ubiegłych odbiór odpadów komunalnych zmieszanych odbywał się 

z pojemników o pojemności 110/120l, 240l, 1100l, typu KP-7, natomiast odbiór odpadów segregowanych 

prowadzony był w systemie workowym dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, natomiast 

w zabudowie budynkami wielolokalowymi z pojemników o pojemności 110/120 l, 240 l, 1100 l, typu 

„dzwon”. 

 Odbiór odpadów zmieszanych i selektywnych prowadzony był w ciągu jednego dnia 

dla poszczególnych nieruchomości, zgodnie z harmonogramem. Na potrzeby współpracy zamawiającego 

z wykonawcą ze strony wykonawcy wyznaczono pracownika, który na bieżąco przyjmował zgłoszenia 

pracowników Urzędu Miasta oraz rozwiązywał bieżące problemy mieszkaoców. 

 Sposób rozliczenia z wykonawcą odbywał się miesięcznie, na podstawie przedstawionego 

formularza rozliczeniowego oraz raportu miesięcznego wraz z załącznikami w postaci kart przekazania 

odpadów, kwitów wagowych w oparciu o tonaż. Samochody Konsorcjum firm wyposażone zostały 

w system GPS, co umożliwiało pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

weryfikowanie trasy wykonanej usługi. Na podstawie GPS'u sprawdzane były także zgłoszenia wpływające 

od mieszkaoców gminy odnośnie nieodebranych z posesji odpadów.                    
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 W roku 2019 gmina przeprowadziła zbiórkę odpadów wielkogabarytowych u źródła, poprzez tzw. 

wystawki. Przeprowadzono również zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

w wyznaczonych miejscach na terenie miasta. 

 Umożliwiono pozbycie się przeterminowanych leków poprzez wrzucenie ich do pojemników 

znajdujących się w wyznaczonych aptekach lub dostarczenie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. Pojemniki na zużyte baterie znajdowały się w obiektach dopuszczonych przez przepisy 

odrębne oraz w PSZOK-u. 

 Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów 

komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

 Koszty związane z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów 

komunalnych w roku 2019 pokrywane były z opłat uiszczonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 

poprzez złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określali 

wysokośd wnoszonej do gminy opłaty za wytworzone odpady. Należy zaznaczyd, że zgodnie z ustawą 

z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa koszty funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

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

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

- obsługi administracyjnej tego systemu, 

- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

 Łączne wydatki poniesione przez miasto związane z prowadzeniem systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w 2019 r. wyniosły 9 926 700,72 zł. Koszty odbioru oraz zagospodarowania 

odpadów komunalnych wyniosły 8 763 731,69 zł, co stanowi 88,284 % wszystkich poniesionych wydatków. 

 

W tabeli 1 przedstawiono strukturę wydatków związaną z prowadzeniem gminnego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Tabela 1. System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r. – wydatki 

Zadanie Koszt *zł+ Udział 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 8 763 731,69 88,284% 

Tworzenie i utrzymanie PSZOK 615 542,58 6,201% 

Obsługa administracyjna systemu 544 437,55 5,485% 

Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi 
2 988,90 0,030% 

ŁĄCZNIE 9 926 700,72 100% 
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 Należy mied na uwadze, że zgodnie z umową na odbiór i transport odpadów komunalnych zawartą 

z firmą wywozową wykonującą tę usługę w roku 2019, gmina pokrywała koszty zagospodarowania 

odebranych odpadów tylko w takiej ilości (masie), która została przekazana w danym okresie 

rozliczeniowym do zagospodarowania, co zostało potwierdzone stosownymi dokumentami mówiącymi 

o zagospodarowaniu danego odpadu w instalacji, jak karta przekazania odpadu. 

 

 Łączne dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. wyniosły 

10 144 697,11 zł. Nadwyżka w roku 2019 r. wyniosła 217 996,39 zł. 

 

Kampania informacyjno - edukacyjna z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 

 

 Prowadzenie działao informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

jest zadaniem własnym gminy. Realizując powyższe cele, gmina podjęła w roku 2019 następujące działania 

informacyjno-edukacyjne: 

- przekazano na bieżąco w ramach zapotrzebowania zarządzającym punktami gromadzenia odpadów 

komunalnych na terenie Wodzisławia Śląskiego naklejki informujące na temat segregacji odpadów 

komunalnych, 

- przekazano mieszkaocom ulotki w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, 

w szczególności selektywnego zbierania odpadów, 

- wyklejono billboardy miejskie informacjami w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 

komunalnymi, a w szczególności selektywnego zbierania odpadów, 

- prowadzona jest strona internetowa poświęcona gospodarce odpadami pod adresem www.wodzislaw-

slaski.pl/odpady, 

- od 2016 r. działa aplikacja mobilna, która umożliwia mieszkaocom przeglądanie harmonogramu odbioru 

odpadów komunalnych dla miasta Wodzisławia Śląskiego, uczy segregacji odpadów oraz umożliwia 

zgłaszanie reklamacji. 

http://www.wodzislaw-slaski.pl/odpady
http://www.wodzislaw-slaski.pl/odpady
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Informacja w obszarze: 

III.3 zadao inwestycyjnych 
 
Zadania inwestycyjne realizowane przez miasto Wodzisław Śląski 
 

Lp. Nazwa zadania 
Koszt inwestycji 

[PLN] 
Zakres zadania 

Jednostka 
realizująca 

Zaangażowanie 
finansowe na dzieo 

31.12.2019 od 
początku realizacji 
(kwota oraz % w 

stosunku do kosztu 
inwestycji) [PLN] 

Uwagi/komentarz 

1 2 3 4 5 6 7 

Dzielnica Jedłownik Osiedle 

1. 

Wyposażenie utwardzonego 
terenu przy boisku sportowym 
zlokalizowanym na terenie 
osiedla na działkach 406/24 i 
401/10 – Rada Dzielnicy 
Jedłownik Osiedle 

20 286,22 

Dostawa i montaż elementów małej 
architektury w tym ławek, grilla i stołu 

betonowego do tenisa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

20 286,22 

 
100% 

Zadanie zrealizowane 



 

 

58 | S t r o n a  

2 

Remont pokrycia dachu i 
kominów wraz z wymianą 
obróbek blacharskich oraz rynien 
na budynku przy ul. Kokoszyckiej 
180 A, C-H 

87 084,17 +VAT 

Remont pokrycia dachu i kominów wraz z 
wymianą obróbek blacharskich oraz rynien 
na budynku przy ul. Kokoszyckiej 180 A, C-H 

...Domaro sp z o.o. 
87 084,17 +VAT 

 
100% 

Zadanie zrealizowane 

 
Kwota ujęta we Wskazaniu do 

realizacji dla ...Domaro sp z o.o. 

3 

Modernizacja instalacji C.O. w 
budynku wielorodzinnym przy ul. 
Górniczej 2-6 w systemie 
zaprojektuj i wybuduj 

191 000,00 + 
VAT 

Wykonanie programu funkcjonalno-
użytkowego, przygotowanie dokumentacji 

projektowej, technicznej, całkowita 
modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą 

odbiorników ciepła dla wszystkich lokali 
mieszkalnych znajdujących się w budynku 
wielolokalowym przy ul. Górniczej 2-6 w 

Wodzisławiu Śląskim 

...Domaro sp. z o.o. 
191 000,00 + VAT 

 
100% 

Zadanie zrealizowane 

 
Kwota ujęta we Wskazaniu do 

realizacji dla ...Domaro sp z o.o. 

4 

Wymiana okienek piwnicznych w 
budynku przy ul. Kokoszyckiej 
180 A, C-F 

11 772,00 
Wymiana okienek piwnicznych w budynku 

przy ul. Kokoszycka 180 A, C-F 
...Domaro sp. z o.o. 

11 772,00 

 
100% 

Zadanie zrealizowane 

 
Kwota ujęta we Wskazaniu do 

realizacji dla ...Domaro sp z o.o. 

Dzielnica Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka 

5 

Budowa odwodnienia wraz z 
wykonaniem zbiornika 
retencyjno-rozsączającego dla 
budynku OSP Jedłownik przy 
ulicy Gosława 31 

203 854,80 
Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze 

studniami rewizyjnymi i zbiornikiem 
retencyjno-rozsączającym 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

 
Wydział Mienia  

i Nadzoru 
Właścicielskiego 

203 854,80 

 
100% 

 

Zadanie zrealizowane 
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6 

Budowa kanalizacji sanitarnej, 

deszczowej wraz z remontem 

ulicy Słowiaoskiej w Wodzisławiu 

Śląskim na odcinku Etapu 1 

(0+528 do kooca opracowania) 

477 024,45 

Remont nawierzchni na odcinku ok. 770 m 

Budowa kanalizacji deszczowej 264 m 

Budowa kanalizacji sanitarnej 289 m 

Zarząd Dróg 
Miejskich 

 
Przedsiębiorstwo 

Wodociągów 
i Kanalizacji 

0,00 

 
0% 

Prace zostały wykonane 
zgodnie z projektem, zakres 
robót został wymieniony w 

tabeli „Zakres całego zadania” 

 
Płatnośd w 2020 r. 

7 
Przebudowa mostu w ciągu ulicy 
bocznej Czyżowickiej 

15 990,00 Dokumentacja projektowa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

0,00 

 
0% 

Dokumentacja wykonana, 
złożona w Starostwie 

Powiatowym / w 
uzgodnieniach na dzieo 

31.12.2019r. 
Płatnośd w 2020 r. 

8 
Projekt rozbudowy Przedszkola 
Nr 2 przy ulicy Chopina 

23 500,00 Dokumentacja projektowa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

0,00 

 
0% 

Dokumentacja wykonana, 
złożona w Starostwie 

Powiatowym / w 
uzgodnieniach na dzieo 

31.12.2019r 

Płatnośd w 2020 r. 

9 
Projekt oświetlenia 
ul. Starowiejska - boczna 

24 000,00 Dokumentacja projektowa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

0,00 

 
0% 

Dokumentacja w trakcie 
realizacji na dzieo 31.12.2019r. 
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Dzielnica Kokoszyce 

10 
Modernizacja drogi bocznej  
ul. Młodzieżowej 

10 500,00 
 
 

Wykonano modernizację drogi bocznej 
Młodzieżowej na odcinku dług. 26 m 

o zmiennej szerokości od 3,2 do 4,0 m.  
Wykonano podbudowę drogi wraz   

z zabudową krawężników drogowych 
i ułożeniem nawierzchni asfaltowej. 

Służby 

Komunalne Miasta 

10 500,00 

 
100% 

Zadanie zrealizowane 

11 
Modernizacja drogi bocznej –  
dojazd do bloku Olszyny 

16 500,00 
 
 

Wykonano modernizację drogi bocznej do 
bloku Olszyny na odcinku o dł. 24 m i 

szerokości 3,2 m. 
 Wykonano podbudowę drogi, obustronnie 

zabudowano krawężniki i ułożono 
nawierzchnię z masy asfaltowej. 

Służby 

Komunalne Miasta 

16 499,85 

 
99,99% 

Zadanie zrealizowane 

12 

Projekt i wymiana źródła ciepła 
oraz wymiana instalacji 
centralnego ogrzewania w 
budynku remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kokoszycach – 
ogrzewanie gazowe 

319 983,48 

Roboty budowlane, likwidacja kotła 
węglowego, montaż kotła gazowego, 

wymiana instalacji 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

Wydział Inwestycji 
Miejskich 

319 983,48 

 
100% 

Zadanie zrealizowane 

13 
Rozbudowa i modernizacja 
budynku OSP Kokoszyce 

593 888,58 
Roboty budowlane, rozbudowa budynku  

o garaż dla wozu strażackiego 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

Wydział Inwestycji 
Miejskich 

593 888,58 

 
100% 

Zadanie zrealizowane 
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14 Budowa oświetlenia ul. Strażacka 46 000,00 

Roboty budowlane, postawienie 4 słupów  
z montażem 6 opraw, 

 sied o długości 300 mb 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

46 000,00 

 
100% 

Zadanie zrealizowane 

15 

Zakup bramek piłkarskich 
przenośnych i stałych na obiekty 
MOSiR 

5 020,00 1 komplet bramek stałych MOSiR „CENTRUM” 

 
5 020,00 

 
100% 

 

Zadanie zrealizowane 

16 
Zmiana konstrukcji nawierzchni 
ul. Osadniczej 

361 481,27 

Remont nawierzchni na odcinku 350 m 

w realizacji 
 

Zarząd Dróg 
Miejskich 

0,00 

 
0% 

Wyłoniono wykonawcę, 
umowę podpisano dnia 

06.11.2019 r. 
W realizacji. 

Dzielnica Nowe Miasto 

17 
Budowa miejsc postojowych na 
ul. Tysiąclecia na wysokości  
klatek 80-84 

 
47 522,00 

 
 

W ramach robót wykonano następujące 
prace: zerwanie istniejącej nawierzchni, 

wykonanie podbudowy, ułożenie 
krawężników oraz ułożenie ażurowych płyt 

betonowych jako górnej warstwy 
nawierzchni parkingu. Zadanie obejmowało 

również rozebranie istniejącego placyku 
gospodarczego. 

Służby 

Komunalne Miasta 

 
30 417,18 

 
64% 

Zadanie zrealizowane 

18 

Odnawialne źródła energii w 
budynkach użyteczności 
publicznej Miasta Wodzisławia 
Śląskiego -termomodernizacja 
dachu wraz z przygotowaniem 
pod montaż instalacji 
fotowoltaicznej i robotami 
towarzyszącymi 

746 451,09 

 

Zerwanie obróbek blacharskich 

Zerwanie z dwóch dachów pokrycia z papy 

Rozebranie starego ocieplenia 
styropianowego 

Uzupełnienie ubytków między płytami 
dachowymi i na płytach 

Wykonanie paroizolacji 
Wykonanie ocieplenia dachów  

Wodzisławskie 
Centrum Kultury 

 
400 898,98 

 
53,08 % 

 

Zadanie w realizacji 
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styropianem 20 cm 

Pokrycie dachów papą podkładową  
i termozgrzewalną 

Przyklejenie betonowych podstaw dla 
konstrukcji nośnej instalacji fotowoltaicznej 

Obróbki blacharskie 

Zabudowa nowych drabin na połcie 
dachowe 

Wymiana włazu dachowego 

Montaż paneli fotowoltaicznych 

19 
Rewitalizacja dworca  
kolejowego 

7 695 311,03 
Roboty budowlane, przebudowa budynku  

z rozbudową o pion komunikacyjny 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

7 695 311,03 

 
100% 

Zadanie zrealizowane 

20 

Pociąg do dwóch kółek  
– budowa Centrum 
Przesiadkowego 

9 191 315,83 
Roboty budowlane, budowa 2 parkingów  

i sieci ścieżek rowerowych 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

9 191 315,83 

 
100% 

Zadanie zrealizowane 

21 

Łącznik ścieżki  
pieszo-rowerowej  
z chodnikiem  
przy ul. Rybnickiej 

10 966,78 

Roboty budowlane, wykonanie połączenia  
o długości 10 mb ścieżki rowerowej 

zrealizowanej w ramach zadania „Rozwój 
terenów zielni” z istniejącą ścieżką  

przy ul. Rybnickiej 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

10 966,78 

 
100% 

Zadanie zrealizowane 
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22 

Utwardzenie terenu pod miejsca 
postojowe na  
ul. Żeromskiego kl.12 

 
20 000,00 

 
 

Na podstawie uchwały Rady Dzielnicy środki 
przeznaczono na zakup ozdób świątecznych 

w Dzielnicy Nowe Miasto 

Służby 

Komunalne Miasta 

20 000,00 

 
100% 

Zadanie zrealizowane 

23 
Zmiana konstrukcji nawierzchni 
ul. Adama Asnyka 

305 481,21 

Remont nawierzchni na odcinku 190 m 

w realizacji 
kontynuacja robót w 2020 r. 

Zarząd Dróg 
Miejskich 

0,00 

 
0% 

Wyłoniono wykonawcę; 
umowę podpisano dnia 

21.10.2019 r. 

24 
Zmiana konstrukcji nawierzchni 
ul. Bolesława Prusa 

687 004,69 

Remont nawierzchni na odcinku ok 324 m 

w realizacji 
kontynuacja robót w 2020 r. 

Zarząd Dróg 
Miejskich 

0,00 

 
0% 

Wyłoniono wykonawcę; 
umowę podpisano dnia 

21.10.2019 r. 

25 
Zmiana konstrukcji nawierzchni 
ul. Elizy Orzeszkowej 

235 213,19 

Remont nawierzchni na odcinku ok 157 m 

w realizacji 
kontynuacja robót w 2020 r. 

Zarząd Dróg 
Miejskich 

0,00 

 
0% 

Wyłoniono wykonawcę;  
umowę podpisano dnia 

21.10.2019 r. 

26 
Wykonanie miejsc postojowych 
na ul. 26 marca od nr 6-8 

14 998,39 
Budowa miejsc postojowych w rejonie 

bloków nr 6-8 

Zarząd Dróg 
Miejskich 

14 998,39 

 
100% 

Zadanie zrealizowane 

Osiedla XXX-lecia - Piastów - Dąbrówki 

27 

Wykonanie nowych miejsc 
parkingowych i poszerzenie drogi 
przy bloku nr 14 na os. Piastów 

102 368,16 

Roboty budowlane, remont drogi pomiędzy 
blokami 14 i 12 oraz wykonanie nowych 

miejsc postojowych 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

102 368,16 

 
100% 

Zadanie zrealizowane 
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28 

Rodzinny Park Rozrywki „Trzy 
Wzgórza” – Modernizacja wirażu 
na torze BMX Racing 

38 530,00 

 
Wylanie nowego asfaltu  

na torze BMX Racing 
MOSiR „CENTRUM” 

 
38 530,00 

 
100% 

 

Zadanie zrealizowane 

Radlin II 

29 

Zmiana konstrukcji nawierzchni 
ul. Waokowicza (od łącznika z ul. 
Bolesława Chrobrego do posesji 
nr 3) 

95 772,77 Remont nawierzchni na odcinku 336 m2 

Zarząd Dróg 
Miejskich w 
Wodzisławiu 

Śląskim 

95 772,77 

 
100% 

Zadanie zrealizowane 

30 
Zmiana konstrukcji nawierzchni 
ul. Bolesława Krupioskiego 

491 568,64 

Remont nawierzchni na odcinku ok 473 m 

w realizacji 
kontynuacja robót w 2020 r. 

Zarząd Dróg 
Miejskich 

 
0,00 

 
0% 

 

Wyłoniono wykonawcę;  
umowę podpisano dnia 

21.10.2019 r. 

31 
Oświetlenie drogi ul. M.C. 
Skłodowskiej i ul. Kosynierów na 
wysokości cmentarza 

10 895,00 Dokumentacja projektowa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

0,00 

 
0% 

Dokumentacja wykonana, 
złożona w Starostwie 

Powiatowym / w 
uzgodnieniach na dzieo 

31.12.2019r. 
Płatnośd w 2020 r. 

32 Modernizacja OSP Radlin II  271 000,00 

Dokumentacja projektowa, wymiana pieców 
w kuchni, wykonanie podciągu w garażu, 
połączenie garażu z magazynem, prace 

remontowe 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

0,00 

 
0% 

Dokumentacja wykonana, 
złożona w Starostwie 

Powiatowym / w 
uzgodnieniach na dzieo 

31.12.2019r. 
Płatnośd w 2020 r. 
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33 

Przygotowanie do zmiany źródła 
ciepła – budynek M.C. 
Skłodowskiej 5 

17 600,00 +VAT 

Przygotowanie dokumentacji projektowej na 
termomodernizację budynku, dokumentacji 

projektowej instalacji c. o. i c.w.u, 
modyfikacja audytu 

...Domaro sp z o.o. 
17 600,00 +VAT 

 
100% 

 
 

Zadanie zrealizowane 

 
 

Kwota ujęta we Wskazaniu do 
realizacji dla ...Domaro sp z o.o. 

Dzielnica Stare Miasto 

34 
Zabudowa toalety przy  
ulicy Ks. płk. W. Kubsza 

 
25 000,00 

Ze względu na koniecznośd zmiany 
lokalizacji toalety związanej 

z przebudową Pałacu Dietrichsteinów, 
zadanie nie zostało wykonane.  

Środki zostały oddane do 
Urzędu Miasta. 

Służby 

Komunalne Miasta 

0,00 

 
0% 

Zadanie zaniechano 

35 
Zmiana konstrukcji nawierzchni 
ulicy Rzecznej 

103 973,34 
 

Remont nawierzchni na odcinku 810 m2 

Zarząd Dróg 
Miejskich w 
Wodzisławiu 

Śląskim 

 
103 973,34 

 
100% 

 

Zadanie zrealizowane 

36 
Zmiana konstrukcji nawierzchni 
ul. Ignacego Daszyoskiego 

508 086,04 

Remont nawierzchni na odcinku ok 309 m 

w realizacji 
kontynuacja robót w 2020 r. 

Zarząd Dróg 
Miejskich 

 
0,00 

 
0% 

 

Wyłoniono wykonawcę; 
umowę podpisano dnia 

06.11.2019 r. 

37 
FDS – ul. Uśmiechu, Plac 
Zwycięstwa,  

2 095 217,78 

Roboty budowlane 

Wykonanie nowej nawierzchni dróg , 
Budowa parkingu na Placu Zwycięstwa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

38 191,50 

 
1,8% 

Wykonano projekt budowlany 
w 2019 r. 

Prace budowlane 2020 r. 
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38 

Budowa drogi dojazdowej do 
akwenu „Balaton” wraz z 
parkingiem 

63 500,00 Dokumentacja projektowa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

0,00 

 
0% 

Podpisana umowa na projekt 
budowlany w 2019 r. 

Dokumentacja w trakcie 
realizacji na dzieo 31.12.2019r. 

39 

Plan Rozwoju Sieci Dróg – 
zmiana konstrukcji nawierzchni 
ul. boczna Marklowickiej 

289 654,64 
Roboty budowlane, położono nową 

nawierzchnię na długości 160 mb 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

289 654,64 

 
100% 

Zadanie zrealizowane 

40 

Plan Rozwoju Sieci Dróg – 
zmiana konstrukcji nawierzchni 
ul. Skrzyszowskiej (k. 
Rybaczówki) 

250 615,14 
Roboty budowlane, położono nową 

nawierzchnię na długości 360 mb 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

250 615,14 

 
100% 

 
 

Zadanie zrealizowane 

41 

Przebudowa budynku byłego 
hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b 
w Wodzisławiu Śląskim celem 
rozszerzenia usług społecznych 
świadczonych przez 
Wodzisławską Placówkę 
Wsparcia Dziennego „DZIUPLA” 

4 848 386,81 

Roboty budowlane związane z 
dostosowaniem obiektu do potrzeb  

WPWD „DZIUPLA” 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

4 829 939,24 

 
99,6% 

Zadanie zrealizowane 
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42 

Wykonanie oświetlenia na ul. 
Kopernika – boczna wraz z 
projektem 

19 000,20 Dokumentacja projektowa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

1 670,34 

 
8,8% 

Dokumentacja wykonana, 
złożona w Starostwie 

Powiatowym / w 
uzgodnieniach na dzieo 

31.12.2019r. 

43 

Wykonanie oświetlenia terenu 
Osiedla pomiędzy ul. Szkolną i 
Radlioską wraz z projektem 

27 000,10 Dokumentacja projektowa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

 
2 040,57 

 
7,6% 

Dokumentacja wykonana, 
złożona w Starostwie 

Powiatowym /w uzgodnieniach 
na dzieo 31.12.2019r. 

44 
Przebudowa oświetleniowa ulic 
Starego Miasta 

749 264,26 

Roboty budowlane, wymiana słupów - 91 
szt., wymiana oświetlenia sodowego  

na LED – 115 opraw 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

749 264,26 

 
100% 

 
 
 

Zadanie zrealizowane 

45 

Kompleksowa modernizacja 
Pałacu Dietrichsteinów wraz z 
zabytkowym otoczeniem 
zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 
w Wodzisławiu Śląskim 

15 100 000,00 

Kompleksowa modernizacja wraz ze zmianą 
konstrukcji dachu i budową windy 

wewnętrznej 
 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

1 743 095,38 

 
11,5% 

W trakcie realizacji 

46 

Remont pomieszczenia 
warsztatu na obiekcie głównym 
MOSiR „CENTRUM” 

14 879,42 

Wymiana drzwi wjazdowych, wymiana okna, 
wyburzanie ściany działowej, murowanie, 

gładzie, nowy parapet, gipsowanie, 
malowanie, nowe wylewki, nowa instalacja 

elektryczna, nowe wyposażenie w stoły 
warsztatowe i ich doposażenie. 

MOSiR „CENTRUM” 

 
14 879,42 

 
100% 

Zadanie zrealizowane 
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47 
Hala namiotowa – obiekt główny 
MOSiR „CENTRUM’ 

60 212,55 
Obiekt na potrzeby przechowywania 

drobnego sprzętu zmechanizowanego itp. 
MOSiR „CENTRUM” 

 
60 212,55 

100% 

Zadanie zrealizowane 

48 

Przebudowa i remont wieży 
monitoringu wraz z zakupem 
zegara na obiekcie głównym 
MOSiR „CENTRUM” 

101 758,22 

Dostawa, montaż i zakup telebimu. Dostawa  
i montaż fundamentu pod telebim. 
Rozbiórka wieży monitoringu wraz z 

wymaganym zgłoszeniem i nadzorem. 
Usługa związana  

z przeprowadzeniem światłowodu celem 
sterowania telebimem. Przeniesienie studia 

monitoringu do budynku MOSiR 
„CENTRUM” wraz z jego doposażeniem. 

MOSIR „CENTRUM” 

101 758,22 

 
100% 

Zadanie zrealizowane 

49 

Odnawialne źródła energii w 
budynkach użyteczności 
publicznej Miasta Wodzisławia 
Śl. - MOSIR „CENTRUM” budynek 
główny i pływalnia MANTA 

655 047,00 

Projekt zakłada montaż paneli 
fotowoltaicznych. Instalacje będą 

montowane na dachach budynków w celu 
produkcji energii elektrycznej na potrzeby 

każdej z jednostek, a ich moc w każdym  
z przypadków nie będzie przekraczała 50 

kW. 
 
 

W 2019 roku zakupiono tablice informacyjne 
oraz dokonano aktualizacji kosztorysów 

 

MOSIR „CENTRUM” 

 
 

992,00 

 
0,15% 

W 2019 roku wykonano tablice 
informacyjne dot. projektu oraz 

dokonano aktualizacji 
kosztorysów projektowych. 

Realizacja zadania w roku 2020. 

50 

Zakup bramek piłkarskich 
przenośnych i stałych na obiekty 
MOSiR (na boisko przy ul. 
Skrzyszowskiej) 

4 900,00 1 komplet bramek przenośnych MOSiR „CENTRUM” 
4 900,00 

100% 
Zadanie zrealizowane 

51 

Przebudowa części wejściowej 
MiPBP wraz z lokalizacją windy 
dla osób niepełnosprawnych 

400 000,00 
Przebudowa części wejściowej oraz montaż 

windy dla osób niepełnosprawnych 

Miejska i 
Powiatowa 

Biblioteka Publiczna 

250 000,00 

63% 
W trakcie realizacji 
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52 Osuszanie piwnicy 13 950,00 Osuszanie piwnic budynku 

Miejska i 
Powiatowa 

Biblioteka Publiczna 
 

13 950,00 

100% 
Zadanie zrealizowane 

53 
Piłsudskiego 3-9/Jana 12 - 
remont pokrycia dachu 

 
178 665,91 +VAT 

Wymiana pokrycia dachu na budynku 
Piłsudskiego 3 (jedna klatka/Św. Jana 13 

wraz z ekspertyzą więźby dachowej, 
likwidacją kolektorów) 

 
...Domaro sp z o.o. 

178 665,91 +VAT 

 
100% 

 
Zadanie zrealizowane 

 
Kwota ujęta we Wskazaniu  

do realizacji  
dla ...Domaro sp z o.o. 

54 

 
Apteczna3/Jana17/Jana19/Rynek 
17,17/Sądowa 2/ Apteczna2/ 
Rynek 23/ Styczyoskiego 2 – 
modernizacja domofonów 

 
15 309,00 +VAT 

Modernizacja kompleksowa instalacji 
domofonowej 

 
...Domaro sp z o.o. 

 
 

15 309,00 +VAT 

 
100% 

 
Zadanie zrealizowane 

 
Kwota ujęta we Wskazaniu  

do realizacji  
dla ...Domaro sp z o.o. 

55 

Zagospodarowanie terenu przy 
budynkach Rynek 16,17/ Sądowa 
2, Rynek 18/Opolskiego 2 

35 000,00 +VAT 

Wykonanie projektu zagospodarowania, 
przygotowanie nawierzchni wg projektu 

wraz z nasadzeniami 
...Domaro sp z o.o. 

35 000,00 +VAT 

 
100% 

 
Zadanie zrealizowane 

 
Kwota ujęta w e Wskazaniu  

do realizacji  
dla ...Domaro sp z o.o. 

56 
Rozbiórka budynku 
gospodarczego Rynek 29 

12 150,00 +VAT 

Przygotowanie dokumentacji do realizacji 
zadania oraz rozbiórka budynku 
gospodarczego przy Rynku 29 

...Domaro sp z o.o. 

 
12 150 +VAT 

 
100% 

 
Zadanie zrealizowane 

Kwota ujęta we Wskazaniu  
do realizacji  

dla ...Domaro sp z o.o. 

57 

Montaż nawiewników w lokalach 
mieszkalnych mieszkaniowego 
zasobu gminy 

21 660,00 + VAT 

Montaż nawiewników w lokalach 
mieszkalnych mieszkaniowego zasobu gminy 

wg wskazao w protokołach z przeglądów 
kominiarskich – 277 szt. 

...Domaro sp z o.o. 
100% 

 

 
21 660 +VAT 

 
100% 

Zadanie zrealizowane 

Kwota ujęta we Wskazaniu  
do realizacji  

dla ...Domaro sp z o.o. 
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58 

Wymiana oraz uzupełnienie 
okienek piwnicznych w 
budynkach miejskich 
zlokalizowanych na Starówce 

39 910,00 +VAT 

Inwentaryzacja okienek piwnicznych  
w budynkach na Starówce, wymiana ich 

bądź uzupełnienie wg potrzeb 

...Domaro sp z zo.o. 
 

 
39 910 +VAT 

 
100% 

 

 
Zadanie zrealizowane 

 
Kwota ujęta w e Wskazaniu   

do realizacji  
dla ...Domaro sp z o.o. 

59 

 
 
Likwidacja osadników 

 
 

49 170,99 

Likwidacja nieczynnych osadników 
pozostałych po podłączeniu do kanalizacji 
budynków Rynek 13, 14 Ks. Konstancji 2  

wraz z odtworzeniem nawierzchni 

 
 

...Domaro sp z o.o. 

 
 

49 170,99 

 
100% 

 
Zadanie zrealizowane 

 
Kwota ujęta w e Wskazaniu   

do realizacji  
dla ...Domaro sp z o.o. 

60 
Malowanie klatki schodowej 
budynku przy ul Rynek 22  

 
21 000,00 +VAT 

Malowanie klatki schodowej  
części wspólnej wraz z wymianą  

stolarki drzwiowej 

 
...Domaro sp z o.o. 

 
 

21 000 +VAT 

 
100% 

 

Zadanie zrealizowane 

 
Kwota ujęta w e Wskazaniu   

do realizacji 

61 

Malowanie klatki schodowej 
budynku przy ul. ks. kard. 
Wilhelma Kubsza 

22 944,45 +VAT 

100% 

Malowanie klatki schodowej jako części 
wspólnej mieszkaniowego zasobu gminy 

...Domaro sp z o.o. 

 
 

22 944,45 +VAT 

100% 

 

 
Zadanie zrealizowane 

Kwota ujęta w e Wskazaniu  
do realizacji  

dla ...Domaro sp z o.o. 

62 
Wymiana stolarki drzwiowej i 
okiennej 

36 713,00 netto 
+VAT 

Przygotowanie wizji lokalnych w 
mieszkaniach zgłoszonych do wymiany 

stolarki okiennej, przygotowanie notatek, 
wybór stolarki do wymiany, wymiana 

stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany, 
wymiana stolarki drzwiowej strychów i 

piwnic w budynkach przeznaczonych do 
termomodernizacji, na Starówce, Sądowa 2 

na podwórze, 

...Domaro sp z o.o. 

 
 

36 713 netto +VAT 

 
100% 

 
Zadanie zrealizowane 

 
Kwota ujęta we Wskazaniu  

do realizacji dla  
...Domaro sp z o.o. 



 

 

71 | S t r o n a  

63 

Eko Wodzisław - kompleksowa 
modernizacja energetyczna 
budynków Miasta Wodzisławia 
Śląskiego – dokumentacja 
projektowa  

25 000,00 +VAT 

Opracowanie dokumentacji instalacji c.o. o 
c.w.u. dla budynków: 

Rynek 16, Rynek 17, Sądowa 2, Rynek 13, Ks. 
Konstancji 2, Rynek 20 

 
...Domaro sp z o.o. 

 
 

25 000 +VAT 

 
100% 

 
Zadanie zrealizowane 

 
Kwota ujęta w e Wskazaniu do 
realizacji dla ...Domaro sp z o.o. 

64 
Kościelna 10 – instalacja 
domofonowa 

1 506,00 +VAT 
Instalacja domofonowa w budynku 

wielolokalowym 
...Domaro sp z o.o. 

 
1 506 +VAT 

 
100% 

Zadanie zrealizowane 

Kwota ujęta we Wskazaniu do 
realizacji dla ...Domaro sp z o.o. 

65 

Wymiana balustrady na murze 
oporowym i na schodach 
zewnętrznych Rynek 16, 17, 
Sądowa 2, Opolskiego 1 

8 500,00 +VAT Wymiana balustrady ...Domaro sp z o.o. 

 
8 500 +VAT 

 
100% 

Zadanie zrealizowane 

Kwota ujęta we Wskazaniu do 
realizacji dla ...Domaro sp z o.o. 

66 

EKO-STARÓWKA – poprawa 
efektywności energetycznej 
komunalnej infrastruktury 
mieszkaniowej w Wodzisławiu 
Śląskim - Kościelna 10 
 

 
236 999,76 

Całkowita termomodernizacja budynku wraz 
z wymianą pokrycia dachu z dachówki wg 

dokumentacji przygotowanej przez 
...Domaro sp z o.o. w 2018 roku, izolacja 
termiczna połaci dachu, wymiana rynien, 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
obróbka ogniomurów, wymiana opraw 

świetlnych 

...Domaro sp z o.o. 

 
 

0,00 

 
0% 

Podpisana umowa, przekazany 
plac budowy. Firma przystąpiła 

do realizacji zadania. 
Płatnośd rok 2020. 

Spółka przeprowadza 
inwestycję jako inwestor 

zastępczy w imieniu i na rzecz 
Miasta Wodzisław Śląski 

67 

EKO-STARÓWKA – poprawa 
efektywności energetycznej 
komunalnej infrastruktury 
mieszkaniowej w Wodzisławiu 
Śląskim - Kościelna 8 

 
543 884,66 

Całkowita termomodernizacja budynku wraz 
z wymianą pokrycia dachu (dachówka 

ceramiczna) wg dokumentacji 
przygotowanej przez ...Domaro sp z o.o. w 

2018 r. izolacja termiczna połaci dachu, 
wymiana rynien, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, obróbka ogniomurów, wymiana 
opraw świetlnych, likwidacja starych pieców 

wraz z montażem nowej instalacji C.O. i 
C.W.U. 

 
 
 

...Domaro sp z o.o. 

 
0,00 

 
0% 

 

Podpisana umowa, przekazany 
plac budowy. Firma przystąpiła 

do realizacji zadania. 
Płatnośd rok 2020. 

Spółka przeprowadza 
inwestycję jako inwestor 

zastępczy w imieniu i na rzecz 
Miasta Wodzisław Śląski 
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68 

 

EKO-STARÓWKA – poprawa 
efektywności energetycznej 
komunalnej infrastruktury 
mieszkaniowej w Wodzisławiu 
Śląskim - Kościelna 4 

 
 

368 907,71 

Całkowita termomodernizacja budynku wraz 
z wymianą pokrycia dachu (dachówka 

ceramiczna) wg dokumentacji 
przygotowanej przez ...Domaro sp z o.o. w 

2018 r. izolacja termiczna połaci dachu, 
wymiana rynien, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, obróbka ogniomurów, wymiana 
opraw świetlnych, likwidacja starych pieców 

wraz z montażem nowej instalacji C.O. i 
C.W.U. 

 
 

...Domaro sp z o.o. 

 
0,00 

 
0% 

 

Podpisana umowa, przekazany 
plac budowy. Firma przystąpiła 

do realizacji zadania. 
Płatnośd rok 2020. 

Spółka przeprowadza 
inwestycję jako inwestor 

zastępczy w imieniu i na rzecz 
Miasta Wodzisław Śląski 

 

69 

 

EKO-STARÓWKA – poprawa 
efektywności energetycznej 
komunalnej infrastruktury 
mieszkaniowej w Wodzisławiu 
Śląskim - Opolskiego 4 
 

 
 

376 201,92 

Całkowita termomodernizacja budynku wraz 
z wymianą pokrycia dachu (dachówka 

ceramiczna) wg dokumentacji 
przygotowanej przez ...Domaro sp z o.o.  

w 2018 r. izolacja termiczna połaci dachu, 
wymiana rynien, wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej, obróbka ogniomurów,  
wymiana opraw świetlnych, likwidacja 

starych pieców wraz  
z montażem nowej instalacji C.O. i C.W.U. 

 
...Domaro sp z o.o. 

 
0,00 

 
0% 

 

Podpisana umowa, przekazany 
plac budowy. Firma przystąpiła 

do realizacji zadania. 
Płatnośd rok 2020. 

Spółka przeprowadza 
inwestycję jako inwestor 

zastępczy w imieniu i na rzecz 
Miasta Wodzisław Śląski 
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EKO-STARÓWKA – poprawa 
efektywności energetycznej 
komunalnej infrastruktury 
mieszkaniowej w Wodzisławiu 
Śląskim - Kościelna 2/ Sądowa 4 

 
 
 
 

676 690,83 

Całkowita termomodernizacja budynku wraz 
z wymianą pokrycia dachu (dachówka 

ceramiczna) wg dokumentacji 
przygotowanej przez ...Domaro sp z o.o.  

w 2018 r. izolacja termiczna połaci dachu, 
wymiana rynien, wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej, obróbka ogniomurów,  
wymiana opraw świetlnych, likwidacja 

starych pieców wraz  
z montażem nowej instalacji C.O. i C.W.U. 

 

 
 
 
 

...Domaro sp z o.o. 

 
 
 
 
 

0,00 

 
0% 

 
Podpisana umowa, przekazany 
plac budowy. Firma przystąpiła 

do realizacji zadania. 
Płatnośd rok 2020. 

Spółka przeprowadza 
inwestycję jako inwestor 

zastępczy w imieniu i na rzecz 
Miasta Wodzisław Śląski 
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71 

Eko Wodzisław - kompleksowa 
modernizacja energetyczna 
budynków Miasta Wodzisławia 
Śląskiego - Rynek 20, Rynek 
16,17/Sądowa 2, Rynek 14, 
Rynek 20, Ks. Konstancji 

 
 

----- 

 
 

Przygotowanie dokumentacji projektowej  
na termomodernizację budynków (w tym 
inwentaryzacja, specyfikacja techniczna, 

kosztorysy, przedmiary) 
 
 

...Domaro sp z o.o. 
 

----- 
100% 

Spółka przygotowała 
dokumentację w ramach 
Czynności zarządzania w 

ramach wynagrodzeo 
pracowniczych. 

Dzielnica Wilchwy 

72 
Budowa drogi bocznej  
ulicy Ładnej 

32 262,00 
 

Poprawiono stan 
nawierzchni. Koszt naprawy 442,80 zł. 

Z powodu 
niewystarczających środków otrzymanych  

z Rady 
Dzielnicy budowa drogi bocznej 

ulicy Ładnej nie została zrealizowana. 
Wartośd kosztorysowa 

Całego zadania opiewa na kwotę 312.606,77 
zł netto. 

Pozostałe środki na to 
zadanie zostały oddane do Urzędu Miasta. 

Służby 

Komunalne Miasta 

442,80 

 
1,4 % 

Zadanie zaniechano 

73 
Modernizacja wentylacji na 
pływalni MANTA 

44 438,80 

Czyszczenie wentylacji mechanicznej na 
pływalni MANTA wraz z zewnętrznym 

odrdzewianiem rur wentylacji biegnących 
nad niecką basenową oraz ułożenie mat k-
flex celem zabezpieczenia przed korozją. 

MOSiR „CENTRUM” 

44 438,80 

 
100% 

Zadanie zrealizowane 

74 
Budynek Wichra Wilchwy – 
odnowienie tarasu i schodów 

29 889,00 
Zakupiono i ułożono nowe płytki ceramiczne 
na tarasie i schodach wejściowych na taras 

MOSIR „CENTRUM” 

 
29 889,00 

 
100% 

 

Zadanie zrealizowane 
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75 

Przebudowa schodów 
wejściowych w budynku 
socjalnym Wichra - Wilchwy 

6 600,00 
Zakupiono i ułożono nowe płytki ceramiczne 

na schodach wejściowych do budynku 
MOSiR „CENTRUM” 

 
6 600,00 

 
100% 

 
 

Zadanie zrealizowane 

76 

Zakup bramek piłkarskich 
przenośnych i stałych na obiekty 
MOSiR 

5 020,00 1 komplet bramek stałych MOSiR „CENTRUM” 

 
5 020,00 

 
100% 

 

Zadanie zrealizowane 

77 Przebudowa ul. Jabłoniowa 573 892,39 
Wykonanie nowej nawierzchni drogi  

i o długości 414 mb 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

414 421,31 

 
72,2% 

W trakcie realizacji 
Inwestycja zakooczona w 2020 

r. 

78 
Zmiana konstrukcji nawierzchni 
drogi na os. 1 Maja 

486 106,55 
Wykonane nowej nawierzchni drogi  

o długości 213 mb 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

276 687,74 

 
56,9% 

W trakcie realizacji 
Inwestycja zakooczona w 2020 

r 

79 
Budowa oświetlenia    ul. 
Korczaka na odcinku od nr 5-9 

2 945,00 Dokumentacja projektowa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

 
Wydział Inwestycji 

Miejskich 

0,00 

 
0% 

 
Dokumentacja wykonana, 

złożona w Starostwie 
Powiatowym / w 

uzgodnieniach na dzieo 
31.12.2019r 

Płatnośd w 2020 r. 
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Dzielnica Zawada 

80 

Plan Rozwoju Sieci Dróg – 
zmiana konstrukcji nawierzchni 
ul. boczna Młodzieżowa 

419 554,59 
Roboty budowlane, położono nową 

nawierzchnię na długości 350 mb 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

Wydział Inwestycji 
Miejskich 

 

419 554,59 

 
100% 

Zadanie zrealizowane 

81 

Wykonanie zabudowy 
oświetlenia ulicznego przy ul. 
Paderewskiego (boczna) od 
posesji nr 158 c do 160 g oraz ul. 
Młodzieżowa od posesji nr 300 a 
do 300 k 

9 840,00 Dokumentacja projektowa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

Wydział Inwestycji 
Miejskich 

0,00 

 
0% 

Dokumentacja wykonana, 
złożona w Starostwie 

Powiatowym / w 
uzgodnieniach na dzieo 

31.12.2019r 

Płatnośd w 2020 r. 

82 

Zakup bramek piłkarskich 
przenośnych i stałych na obiekty 
MOSiR 

5 020,00 1 komplet bramek stałych MOSiR „CENTRUM” 

 
5 020,00 

 
100% 

Zadanie zrealizowane 

83 
Zmiana konstrukcji nawierzchni 
ul. Rolniczej 

128 226,53 

Remont nawierzchni na odcinku ok 142 m 

w realizacji 
kontynuacja robót w 2020 r. 

Zarząd Dróg 
Miejskich 

 
0,00 

 
0% 

Wyłoniono Wykonawcę., 
umowę podpisano dnia 

06.11.2019 r. 

84 
Modernizacja kotłowni – Długa 
38 

19 800,00 +VAT 
Modernizacja kotłowni – wymiana pieca 

grzewczego 
...Domaro sp z o.o. 

 
19 800,00 +VAT 

 
100% 

Kwota ujęta we Wskazaniu do 
realizacji dla ...Domaro sp z o.o. 

Zadania realizowane w kilku dzielnicach 

85 
Rozwój terenów zieleni  
w Wodzisławiu Śląskim 

7 194 164,91 

Roboty budowlane, budowa ścieżek pieszo-
rowerowych, elementów małej architektury, 

wykonanie nasadzeo roślin ozdobnych  
i drzew, doświetlenie części terenu 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

Wydział Inwestycji 
Miejskich 

7 194 164,91 

 
100% 

Zadanie zrealizowane 
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86 

Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 
użyteczności publicznej w 
Wodzisławiu Śląskim 

2 638 724,00 W ramach projektu planowane są prace 
termomodernizacyjne wraz z modernizacją 
inst. c.o. oraz c.w.u w zakresie budynków 

użyteczności publicznej w Wodzisławiu 
Śląskim tj.:  

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie - wymiana źródła ciepła,  

- Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 
wymiana źródła ciepła,  

- Ochotnicza Straż Pożarna Radlin II - 
wymiana źródła ciepła oraz prace 

termomodernizacyjne,  
- Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzisławiu-

Jedłowniku - wymiana źródła ciepła oraz 
prace termomodernizacyjne, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie - 
wymiana źródła ciepła oraz prace 

termomodernizacyjne, 
- Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzisławiu- 

Turzyczce - wymiana źródła ciepła oraz prace 
termomodernizacyjne, 

- Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu 
Śl. - wymiana źródła ciepła oraz prace 

termo-modernizacyjne, a także 
zastosowanie opraw LED i montaż instalacji 

OZE. 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

Wydział Inwestycji 
Miejskich 

 
189 469,46 

 
7,2% 

W trakcie realizacji 
termomodernizacja budynku 

OSP Radlin II 

87 

Montaż instalacji OZE w 
budynkach użyteczności 
publicznej Miasta Wodzisławia 
Śląskiego 

452 000,00 Projekt zakłada montaż instalacji odna-
wialnych źródeł energii w nast. budynkach: 

ZSP 1 - 10,56 kWp 

SP28 - 28,16 kWp 

PP16 - 10,24 kWp 

PP15 - 10,24 kWp 

UM - 28,16 kWp 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 
Śląskiego 

Wydział Inwestycji 
Miejskich 

 
74 734,80 

 
16,5% 

W trakcie realizacji. 
2019-poniesiono koszty 

związane z dokumentacją 
techniczną projektu, 2020-

pozostała częśd dokumentacji, 
2021-montaż OZE 
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Informacja na temat zrealizowanych inwestycji na sieci wodociągowej  
w poszczególnych dzielnicach 

 

Informacje dotyczące inwestycji związanych z budową i modernizacją sieci wodociągowej 

oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej prowadzonych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego 

w roku 2019: 

Modernizacja sieci wodociągowej 

Lp Nazwa zadania Dzielnica Długośd wybudowanej sieci *m+ 

1 ul. Pszowska - boczne Stare Miasto 256 

2 ul. Świerkowa Wilchwy 591 

3 ul. Jastrzębska Stare Miasto 214 

 Razem  1061 

Budowa nowej sieci wodociągowej 

Lp Nazwa zadania Dzielnica Długośd wybudowanej sieci *m+ 

1 ul. Długa Zawada 251 

2 ul. Słowiaoska Jedłownik 100 

3 ul. Letnia Radlin II 796 

4 ul. Teligi Wilchwy 146 

5 ul. Czarnieckiego Wilchwy 121 

6 ul. Letnia Radlin II 72 

7 ul. Żniwna Radlin II 200 

 Razem  1686 

Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej 

Lp Nazwa zadania Dzielnica Długośd wybudowanej sieci *m+ 

1 ul. Jastrzębska Stare Miasto 327 

2 Olszyny – tereny inwestycyjne Kokoszyce 160 

3 Olszyny-Czyżowicka-Słowiaoska Kokoszyce/Jedłownik 1814 

4 ul. Pszowska Stare Miasto 262 

5 Dzielnica Zawada II etap –rejon ul. E. 
Plater, Długiej i Konwaliowej 

Zawada 699 

6 ul. Młodzieżowa Zawada 60 

7 ul. Chrobrego-Głożyoska 
Radlin II 159 

8 ul. Teligi-Czarnieckiego 
Wilchwy 109 

 Razem 
  

3590 
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Budowa kanalizacji sanitarnej współfinansowana ze środków UE 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadzi przedsięwzięcie pod nazwą 

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski”. Projekt ten realizowany 

jest zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa 

dotacyjna została podpisana 01.03.2017 r. Początkowo wartośd dofinansowania wynosiła 46 mln złotych, 

a całkowita wartośd Projektu opiewała na 73 mln złotych netto. W związku ze znacznym wzrostem cen 

robót budowlanych prowadzono starania o zwiększenie dofinansowania Projektu, które zakooczyły się 

podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie. Obecnie całkowita wartośd Projektu wynosi 88 mln zł 

netto z czego 56 mln złotych stanowi dofinansowanie ze środków UE. W celu zapewnienia pokrycia 

tzw. udziału własnego PWiK uzyskało także w NFOŚiGW preferencyjną pożyczkę na współfinansowanie 

Projektu. Początkowo pożyczka została przyznana na kwotę 15 mln zł, jednak w dniu 16.01.2019 r. 

podpisano aneks zwiększający na kwotę 19,5 mln zł, aby dopiąd montaż finansowy na skutek zwiększenia 

wartości całego Projektu. 

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski" obejmuje: 

– budowę 75,92 km kanalizacji sanitarnej, modernizację ok. 20 km sieci wodociągowej, 

– modernizację os. Karkoszka II w zakresie poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków 
Karkoszka II oraz efektywności wykorzystania biogazu w celu produkcji energii elektrycznej, 

– wdrożenie w spółce systemu zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną (GIS). 

 Zgodnie z opracowanymi koncepcjami, budowa kanalizacji w każdej gminie, tj. w Wodzisławiu 

Śląskim, Radlinie, Marklowicach, Gorzycach, Rydułtowach została podzielona na etapy i zadania. 

W mieście Wodzisław Śląski przewidziany do realizacji zakres robót podzielony został na poniżej 

wyszczególnione zadania: 

Zadanie 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląski – ETAP I” 

Roboty budowlane w ramach I etapu zakooczono w kwietniu 2019 r. Wybudowano ponad 6,5 km 

kanalizacji sanitarnej w ulicach Jastrzębskiej, Jodłowej, Batalionów Chłopskich, Czarnieckiego, Jabłoniowej, 

Odrodzenia, Teligi oraz odtworzono nawierzchnię dróg. Możliwośd podłączenia do kanalizacji sanitarnej 

uzyskało łącznie 139 budynków. Trwa akcja przyłączeniowa, do tej pory podłączono 117 budynków (84%). 

Zadanie 2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląski – ETAP II” 

Roboty budowlane w ramach II etapu prowadzone były od lipca 2018 r. do września 2019 r. w ulicy 

Poprzecznej i Starowiejskiej. Łącznie wybudowano 2,26 km kanalizacji sanitarnej. W wyniku wykonanych 
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prac możliwośd podłączenia uzyskały 52 budynki. Trwa akcja przyłączeniowa - do tej pory podłączono 

27 budynków (52%). 

Zadanie 2a. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląski – ETAP III” 

W dniu 27.09.2019 r. podpisano umowę na wykonanie etapu III. Przedmiotem zadania jest budowa 

ok. 11,3 km sieci kanalizacyjnej i modernizacja 1,2 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości 

0,6 km w ul. Oraczy, Zdrojowej, Norwida, Dołki, Pszowskiej, Smolnej, Strażackiej, Wesołej, 

Matki Teresy z Kalkuty, Pałacowej, Jurija Gagarina (dzielnica Kokoszyce). Roboty budowlane zaplanowano 

na lata 2019-2021 (24 miesiące). Do tej pory wykonano: 4,6 km kanalizacji sanitarnej i ok. 1,2 km 

wodociągu. Dzięki budowie kanalizacji możliwośd przyłączenia do sieci kanalizacyjnej uzyska ponad 260 

budynków. 

 

Informacja na temat zrealizowanych inwestycji na sieci gazowniczej  
w poszczególnych dzielnicach 
 
 
 Wraz z koniecznością przygotowania Raportu o stanie Miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2019, 

pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej zwrócił się drogą mailową do Polskiej Spółki Gazownictwa 

Sp. z o.o. z prośbą o przygotowanie informacji na temat zrealizowanych inwestycji na sieci gazowniczej 

w mieście Wodzisław Śląski. Do dnia przygotowania niniejszego materiału informacja zwrotna nie dotarła. 

Poniższe dane zostały opracowane na podstawie wydanych pozwoleo na budowę przez Starostę Powiatu 

Wodzisławskiego. 
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Nr Nazwa Zadania Dzielnica Inwestor 

1.  Rozbudowa sieci gazowej Ś/C DZ 40 PE wraz  
z budową przyłącza gazu DZ25 PE na działkach 
nr 1182/121, 2158/117, 2155/117 
zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim przy 
ul. Czarnieckiego  

Wilchwy Polska Spółka Gazownictwa  
sp. z o.o.  
 

2.  Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami gazu 
do budynków mieszkalnych Wodzisław Śl. ul. 
Pszowska, 3330/250, 468/250, 
467/2513367/250, 3366/250, 3293/250, 
3294/250  

Stare Miasto Polska Spółka Gazownictwa  
sp. z o.o.  

3.  Budowa sieci gazowej SC DZ90 wraz z 
przyłączem gazu s/c dz25 do budynku 
mieszkalnego, Wodzisław Śląski, ul. Radlioskie 
Chałupki, działa nr 2308/168, 2307/168, 
2306/168, 2305/168  

Radlin II Polska Spółka Gazownictwa  
sp. z o.o.  

4.  Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami gazu 
do budynków mieszkalnych, Wodzisław Śląski, 
Pszowska, działki nr 659/246, 2810/241, 
2811/241, 2812/241, 2813/241, 2814/241, 
2815/241 – 

Stare Miasto Polska Spółka Gazownictwa  
sp. z o.o. 

5.  Budowa sieci gazowej śr/c ul. Grodzisko, 
Wodzisław Śląski, działki nr 2740/61, 2781/61, 
41, 2389/61, 2739/61 

Wilchwy Polska Spółka Gazownictwa  
sp. z o.o. 

6.  Rozbudowa sieci gazowej pE ś/c DZ40 oraz 
budowa przyłączy gazu PE Ś/d Dz25 do 
budynków mieszkalnych, Wodzisław Śląski ul. 
Czarnieckiego, dz 2574/23, 2579/23, 2577/23  

Wilchwy Polska Spółka Gazownictwa  
sp. z o.o. 

7.  Rozbudowa sieci gazowej Ś/C wraz z budową 
przyłącza gazu na działkach nr 1740/56, 
1685/56 zlokalizowanych w Wodzisławiu 
Śląskim przy ul. Skrzyszowskiej  

Wilchwy Polska Spółka Gazownictwa  
sp. z o.o. 

8.  Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz  
z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego 
Wodzisław Śląski ul. Słowiaoska 8, działka nr 
349, 1012/370, 1099/351, 2759/368, 
2758/367, 2760/368 – 

Jedłownik- 
Turzyczka-Karkoszka 

Polska Spółka Gazownictwa  
sp. z o.o. 

9.   Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz  
z przyłączem do budynku mieszkalnego, 
Wodzisław Śl. ul. Staszica 1, 3319/100, 
3260/100, 3323/100, 3259/100, 3258/100, 
3257/100  

Stare Miasto Polska Spółka Gazownictwa  
sp. z o.o. 
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Informacja w obszarze: 

III.4 funduszy zewnętrznych 
 

 Od kilkunastu lat miasto aktywnie i z sukcesami wzbogaca swój budżet o pozyskane środki 

zewnętrzne. Poniższe zestawienie prezentuje wartośd pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych  

w roku 2019. Są to projekty, które uzyskały pozytywną decyzję o dofinansowaniu lub podpisano umowę  

o dofinansowanie w roku 2019. 

 W drugiej tabeli znajdują się pozostałe wnioski o dofinansowanie, które zostały złożone w 2019 

roku w ogłoszonych konkursach bez rozpatrzenia w 2019 r. lub bez podpisanej umowy. Ich status opisany 

został w ostatniej kolumnie tabeli. 
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Lp. Tytuł projektu Źródło dofinansowania 
Koszt 

całkowity 
[PLN] 

Kwota 
dofinansowania 

[PLN] 

Lata 
realizacji 

Jednostka 

1. 
„Silesianka – szlak wież i platform widokowych  
w Euroregionie Silesia” 

INTERREG V-A 2014-2020 613 857,03 521 778,48 
2019-
2021 

SFZ 

2. 
Kompetentni cyfrowo - rozwój kompetencji 
cyfrowych mieszkaoców Wodzisławia Śląskiego  

UE poprzez Instytut Pracy i Edukacji 
w Gliwicach 

53 760,00 53 760,00 2019 SFZ 

3. 

Przebudowa ul. Uśmiechu i remont dróg gminnych 
obejmujących ulice: I. Daszyoskiego, Rolniczą, B. 
Krupioskiego, E. Asnyka, E. Orzeszkowej, Osadniczej, 
B. Prusa, Pl. Zwycięstwa, M. Waokowicza w 
Wodzisławiu Śląskim 

Fundusz Dróg Samorządowych 5 610 137,00 2 805 068,50 
2019-
2020 

SFZ 

4. 
Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności 
publicznej miasta Wodzisławia Śląskiego 

RPO WSL 2014-2020 1 271 618,37 825 838,64 
2019-
2021 

SFZ 

5. U źródeł rozwoju dziecka - edycja 2 RPO WSL 2014-2020 114 036,25 96 930,81 
2020-
2021 

SFZ 

6. Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+” 

Program wieloletni „Senior+” na lata 
2015-2020 edycja 2019 - 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej  

143 086,51 114 469,20 2019 BSS 

7. 

Program ograniczenia emisji – „Czyste powietrze dla 
Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022” – 
uchwała nr VII/46/19 Rady Miejskiej Wodzisławia 
Śląskiego z dnia 27 marca 2019 r. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach 
4 515 973,02 2 238 225,33 2019 OŚ 

8. 

Dotacja celowa na realizację zadao obrony cywilnej w 
mieście Wodzisławiu Śląskim na 2019 rok 
(zadania zlecone – utrzymanie i konserwacja systemu 
alarmowania) 

Śląski Urząd Wojewódzki  
w Katowicach poprzez Powiat 

Wodzisławski 
6 000,00 800,00 2019 BZK 
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9. 

Dofinansowanie (dotacja celowa) do realizacji szkoleo 
obronnych dla pracowników administracji 
samorządowej w mieście Wodzisławiu Śląskim  
w 2019 r 

Śląski Urząd Wojewódzki  
w Katowicach 

300,00 300,00 2019 BZK 

10. 1 % podatku Stowarzyszenie „Razem na Szybiku” 1 218,65 1 218,65 2019 PP19 

11. 
Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe 
Miasto „Aktywnośd szansą na nowy początek” 

RPO WSL 2014-2020  465 842,66 442 550,53 
2019-
2020  

MOPS 

12. 
Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Wilchwy „Czas 
na aktywną zmianę” 

RPO WSL 2014-2020  367 932,66 349 536,03 
2020-
2021  

MOPS 

13. 
Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Jedłownik 
„Aktywni razem mogą wszystko” 

RPO WSL 2014-2020 457 366,15 434 497,84 
2021-
2022 

MOPS 

14. Refundacja kosztów szkolenia pracownika 
Fundacja "Wspólnota Dobrej Woli" - 

zbiórka publiczna 
3 000,00 3 000,00 

2019-
2020 

WORiT 

15. Budowa ogródka sensorycznego 
Fundacja "Wspólnota Dobrej Woli" - 

zbiórka publiczna 
30 000,00 600,00 

2019-
2020 

WORiT 

16. 
Umowa z Urzędem Miasta zgodnie z porozumieniem 
realizacja zadao biblioteki powiatowej 

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu 
Śląskim 

150 000,00 150 000,00 2019 MiPBP 

17. 

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Program Wieloletni „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1 „Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek publicznych” 

Biblioteka Narodowa w Warszawie 53 330,00 53 330,00 2019 MiPBP 

18. Dyskusyjne Kluby Książkowe Biblioteka Śląska Katowice 800,00 800,00 2019 MiPBP 
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19. „Biblioteka to zespół” Instytut Książki Kraków 19 000,00 14 000,00 2019 MiPBP 

20. „Wodzisławskie Chotomalia” Instytut Książki Kraków 7 900,00 5 600,00 2019 MiPBP 

21. „MALUCH+” 2019 Budżet paostwa 101 250,00 81 000,00 2019 Złobek Miejski 

22. 
Profilaktyka, wsparcie, pomoc - rozszerzenie usług 
społecznych świadczonych przez Wodzisławską 
Placówkę Wsparcia Dziennego Dziupla 

RPO WSL 2014-2020 356 875,00 331 893,75 
2021-
2022 

DZIUPLA 

23. MIND your health Program ERASMUS+ 120 893,77 120 893,77 
2019-
2021 

SP2 

24. 
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników 

Śląski Urząd Wojewódzki  
w Katowicach 

316 429,09 316 429,09 2019 EDU 

25. Wyprawka szkolna 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

poprzez Kuratorium Oświaty  
w Katowicach 

26 964,21 26 964,21 2019 EDU 

26. 
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie 
wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2018/2019 
– tzw. zielona szkoła 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach oraz wpłaty rodziców 
73 795,00 11 030,00 2019 EDU 

27. 
Wyposażenie szkół w podręczniki – tzw. dotacja 
podręcznikowa (bez umowy) 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 
poprzez Kuratorium Oświaty  

w Katowicach 
310 991,14 310 991,14 2019 EDU 

28. 
Subwencja oświatowa na zwiększenie zadao 
szkolnych i pozaszkolnych (bez umowy) 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 147 063,00 147 063,00 2019 EDU 
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29. 

Subwencja oświatowa na dofinansowanie 
wyposażenia w pomoce dydaktyczne do realizacji 
podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych 
w szkołach podstawowych (bez umowy) 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 149 990,00 149 990,00 2019 EDU 

30. 
Subwencja oświatowa zwiększona z tytułu podwyżek 
dla nauczycieli (bez umowy) 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 737 008,00 737 008,00 2019 EDU 

31. 
Subwencja oświatowa z tytułu odpraw dla nauczycieli 
(bez umowy) 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 29 075,00 29 075,00 2019 EDU 

32. „Ponadnarodowa mobilnośd” pt. EUROPEJCZYK 

Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

57 151,00 57 151,00 2019 ZSP6 

33. "Using Technology To Implement A Healthy Life” 
Projekt z jednym beneficjentem 

Programu ERASMUS+ 
121 038,92 121 038,92 

2019-
2020 

ZSP6 

34. „Polsko-czeski festiwal sportów ekstremalnych” 
INTERREG V-A Republika Czeska-

Polska, Osi Priorytetowej 4 
46 731,84 39 787,36 2019 MOSiR 

35. 
Dotacja celowa na utrzymanie grobów i cmentarzy 
wojennych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego 

Śląski Urząd Wojewódzki 24 282,62 15 000,00 2019 GK 

36. „Kino Pegaz – zobacz nas!” 
Polski Instytut Sztuki Filmowej – 
Rozwój Kin – modernizacja kin 

11 500,00 5 750,00 2019 WCK 

37. 
„Cyfrowe Kino Pegaz w Wodzisławskim Centrum 
Kultury” 

Polski Instytut Sztuki Filmowej – 
Rozwój Kin – cyfryzacja kin 

190 329,00 95 164,50 2019 WCK 
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38. Łączymy z energią 
RPO WSL 2014-2020 (EFRR 50% i 

Budżet Paostwa 50%) 
2 449 303,75 2 330 100,00 

2019-
2021 

Subregion 
Zachodni/OŚ 

39. Gminy z dobrą energią RPO WSL 2014-2020 882 957,40 831 100,00 
2019-
2021 

Subregion 
Zachodni/OŚ 

PODSUMOWANIE 20 038 787,05 13 869 733,75     

 
 

Wnioski o dofinansowanie złożone w roku 2019 
 

Lp. Tytuł projektu Źródło dofinansowania 
Koszt 

całkowity 
[PLN] 

Kwota 
dofinansowania 

[PLN] 

Lata 
realizacji 

Status 

1. „MALUCH+” 2020 
Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach 
72 900,00 72 900,00 2020 

Konkurs rozstrzygnięty w 2020 - 
decyzja pozytywna 

2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach 
15 000,00 12 000,00 2020 

Konkurs rozstrzygnięty w 2020 - 
decyzja pozytywna 

3. 
Poprawa efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim 

RPO WSL 2014-2020 2 961 721,76 2 367 915,27 
2019-
2021 

Konkurs rozstrzygnięty w 2020 - 
decyzja pozytywna 

4. 
Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja  
w Wodzisławiu Śląskim 

RPO WSL 2014-2020 5 097 616,39 3 604 014,34 
2020-
2021 

Konkurs rozstrzygnięty w 2020 - 
decyzja pozytywna 

5. 
Przebudowa ulic Leszka i Mieszka oraz remont 
dróg gminnych obejmujących ulice Sasankową  
i Mieszka w Wodzisławiu Śląskim”  

Fundusz Dróg 
Samorządowych 

2 828 760,00 1 314 268,50 
2020-
2021 

Rezygnacja z dofinansowania  
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6. 

Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja i 
remont dróg gminnych obejmujących ulice: 
Tysiąclecia, M. Dąbrowskiej, J. Chełmooskiego w 
Wodzisławiu Śląskim 

Fundusz Dróg 
Samorządowych 

10 721 
641,00 

5 360 820,50 
2020-
2022 

Projekt na liście rezerwowej 

7. „Wodzisławskie Spotkania z Folklorem” 
Narodowe Centrum Kultury - 

EtnoPolska 2019 
25 260,00 21 770,00 2019 

Negatywna decyzja 
o dofinansowaniu 

8. „Słowo na celowniku” 
Narodowe Centrum Kultury - 

Ojczysty - dodaj do 
ulubionych 2019 

18 700,00 16 830,00 2019 
Negatywna decyzja 
o dofinansowaniu 

9. „Były śmieci, jest twórcza zabawa dla dzieci” 
Narodowe Centrum Kultury 

Kultura - Interwencje 
13 381,00 9 862,00 2019 

Negatywna decyzja 
o dofinansowaniu 

PODSUMOWANIE 
21 754 
980,15 

12 780 380,61     

 

RAZEM (pozyskane + aplikowane) 26 650 114,36 zł 

UNIJNE 12 528 786,74 zł 

KRAJOWE 14 121 327,62 zł 
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Informacja w obszarze: 

III.5 mienia komunalnego  

 
Informacja o powierzchni nieruchomości gruntowych, liczbie nieruchomości przekazanych 

w użytkowanie wieczyste, liczbie nieruchomości zbytych, nabytych na rzecz miasta, nieruchomościach 

wydzierżawionych i wynajętych oraz przekazanych w trwały zarząd. 

 

Informacja w zakresie mienia komunalnego: 

1. liczba nieruchomości oddanych w trwały zarząd: 29, 

2. liczba umów najmu i dzierżawy: 258, 

3. liczba nieruchomości zbytych, łącznie: 22, z czego: 

- gruntowych: 10, 

- lokali mieszkalnych: 12, 

4. liczba nieruchomości nabytych:150, 

5. liczba nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste: 362, 

6. powierzchnia nieruchomości gruntowych: 544 ha. 

 

 

Informacja w obszarze: 

III.6 oświaty i wychowania 
 
 

Informacja o dostępności miejsc w przedszkolach wobec liczby dzieci w wieku przedszkolnym 

zamieszkałych na terenie miasta, liczbie dzieci w poszczególnych placówkach oświatowych, wydatkach 

na prowadzenie placówek oświatowych, wynikach egzaminów absolwentów szkół podstawowych 

z podziałem na poszczególne szkoły, wydatków na remonty w placówkach oświatowych 

wraz z określeniem potrzeb w tym zakresie; 

– dostępnośd miejsc w publicznych przedszkolach: 

Przedszkole  Liczba miejsc  

PP 1  75 

PP 2  75 

PP 3  100 
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PP 4  72 

PP 5  100 

PP 6  125 

PP 8  50 

PP 9  125 

PP 11  70 

PP 12  100 

PP 13  86 

PP 14  120 

PP 15  120 

PP 16  118 

PP 18  90 

PP 19  89 

RAZEM  1515 

 

– liczba dzieci w wieku przedszkolnym wg urodzenia w poszczególnych obwodach szkół  

(stan na 12.2019 r.): 

rok ur. 
/szkoła 

SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP8 SP9 SP10 SP15 SP16 SP17 SP21 SP28 Razem 

2013 48 38 27 10 43 26 27 45 19 30 38 21 16 388 

2014 69 31 37 16 56 21 32 36 29 28 30 20 36 441 

2015 36 30 41 20 49 23 21 41 24 35 30 28 20 398 

2016 48 34 38 21 51 30 27 38 28 34 36 27 18 430 

 

- liczba dzieci w poszczególnych placówkach oświatowych (wg sprawozdania SIO na dzieo 30.09.2019 r.) 

Lp. Nazwa szkoły Liczba uczniów 

1.  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie 314 

2.  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Tuwima 218 

3.  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła Ii 383 

4.  Szkoła Podstawowa nr 4 169 

5.  Szkoła Podstawowa nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. W. 
Broniewskiego 481 

6.  Szkoła Podstawowa nr 8 im. Tadeusza Kościuszki 241 

7.  Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza 252 
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8.  Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka 418 

9.  Szkoła Podstawowa nr 15 146 

10.  Szkoła Podstawowa nr 16 im. Adama Dzika 215 

11.  Szkoła Podstawowa nr 17 im. Ks. Kard. Bolesława Kominka 230 

12.  Szkoła Podstawowa nr 21 im. Juliusza Słowackiego 156 

13.  Szkoła Podstawowa nr 28 144 

14.  Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
Archidiecezji Katowickiej 156 

 Razem 3523 

 
 
Lp. Nazwa przedszkola Liczba uczniów 

1.  
Przedszkole Publiczne nr 1 74 

2.  
Publiczne Przedszkole nr 2 75 

3.  
Publiczne Przedszkole nr 3 99 

4.  
Publiczne Przedszkole nr 4 72 

5.  
Publiczne Przedszkole nr 5 97 

6.  
Publiczne Przedszkole nr 6 121 

7.  
Publiczne Przedszkole nr 8 50 

8.  
Publiczne Przedszkole nr 9 124 

9.  
Publiczne Przedszkole nr 11 70 

10.  
Publiczne Przedszkole nr 12 100 

11.  
Publiczne Przedszkole nr 13 84 

12.  
Publiczne Przedszkole nr 14 im. Kubusia Puchatka 119 

13.  
Publiczne Przedszkole nr 15 118 

14.  
Publiczne Przedszkole nr 16 114 

15.  
Publiczne Przedszkole nr 18 90 

16.  
Publiczne Przedszkole nr 19 z oddziałami integracyjnymi 88 

17.  
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Bursztynek” 5 

 
Razem 1500 
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– wydatki na prowadzenie placówek oświatowych: 

 
Nazwa placówki Wydatki w zł 

Publiczne Przedszkole nr 1 889 190,72 

Publiczne Przedszkole nr 2 835 088,60 

Publiczne Przedszkole nr 3 1 206 003,45 

Publiczne Przedszkole nr 6 1 213 346,26 

Publiczne Przedszkole nr 15 1 180 798,63 

Publiczne Przedszkole nr 16 1 204 331,18 

Publiczne Przedszkole nr 18 1 202 722,05 

Publiczne Przedszkole nr 19 1 700 202,99 

Szkoła Podstawowa nr 2 1 875 483,04 

Szkoła Podstawowa nr 3 3 038 676,71 

Szkoła Podstawowa nr 10 3 510 806,02 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (SP16; PP14) 3 114 578,37 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (SP8; PP8) 2 301 297,72 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (SP17; PP12) 3 416 683,29 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (SP4; PP4) 2 073 871,38 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (SP21; PP11) 2 224 310,29 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (SP15; PP13) 2 604 724,71 

Zespół Szkół nr 1 (SP9; G4) 3 929 216,36 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 379 103,87 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 8 670 726,90 

Szkoła Podstawowa nr 1 3 857 788,86 

Szkoła Podstawowa nr 28 3 811 237,30 

  

Dotacja – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 1 802 714,89 

  

Wydział Edukacji 
(dokształcanie i dotacja podręcznikowa) 

339 974,97 

Razem 56 382 878,56 
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– wyniki egzaminów gimnazjalnych: 
 

Lp. Szkoła  Częśd humanistyczna  Częśd matematyczno-
przyrodnicza 

   historia i wos język polski przedm. 
przyrodnicze 

matematyka 

1 SP1- G1 % 62 65 55 48 

2 SP5-G2 % 56,6 62 49,6 38,4 

3 SP28-G3 % 54,7 62,65 44,14 35,25 

4 SP9-G4 % 59,2 64,8 53,3 43 

       

 średnia miasta  58,97 64,43 51,18 42,51 

 średnia powiatu  58,11 63,07 48,43 41,46 

 średnia wojewódzka  58,32 63,39 48,58 41,3 

 średnia kraju  59 63 49 43 

 
 

Lp. Szkoła  Język angielski Język niemiecki Język francuski 

   podstawowy rozszerzony podstawowy rozszerzony podstawowy rozszerzony 

1 SP1-G1 % 77 63 61 -- 68 -- 

2 SP5-G2 % 71,5 57 55,5 -- 40 -- 

3 SP28-G3 % 68,2 51,61     

4 SP9-G4 % 65,7 48,4 -- -- -- -- 

         

 średnia miasta  72,73 57,7 58,53 -- 47 -- 

 średnia powiatu  68,42 52,1 55,05 97,75 47 -- 

 średnia wojewódzka  69,19 52,94 51,53 58,74 65,58 78 

 średnia kraju  68 53 51 43 72 80 
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– wyniki egzaminu ósmoklasisty: 

Lp. Szkoła  Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki 

1 SP 1 % 74,8 55,8 77,9 100 

2 SP 2 % 67,4 50,4 61,5 -- 

3 SP 3 % 61,07 36,31 62,4 -- 

4 SP 4 % 63,52 44,86 61,75 -- 

5 SP 5 % 55,45 31,98 51,07 -- 

6 SP 8 % 70,4 44,9 54,6 -- 

7 SP 9 % 74,7 44,5 50,6 -- 

8 SP 10 % 55,24 34,65 60,81 -- 

9 SP 15 % 70,8 56,1 60,8 78 

10 SP 16 % 62,92 43,13 47,33 -- 

11 SP 17 % 66,71 48,68 68,29 -- 

12 SP 21 % 50,47 42,21 35.73 -- 

13 SP 28 % 66,15 55,55 62,1 -- 

       

 średnia miasta  64,18 43,51 59,26 66 

 średnia powiatu  64,47 44,15 57,35 53,25 

 średnia wojewódzka  64,12 44,74 60,23 43,09 

 średnia kraju  63 45 59 42 

 
- wykonane inwestycje i remonty w placówkach oświatowych w Wodzisławiu Śląskim 

 

Placówka Zakres robót Inwestycje Remonty Uwagi 

PP 1 – remont zaplecza kuchennego 
– naprawa inst. elektrycznej i odgromowej 

- 
- 

16013,90 
4244,69 

20 258,59 

 

PP 3 – remont dachu, montaż daszku 
– wymiana 2 piecyków gazowych 
– naprawa inst. elektrycznej i oświetl. 

35700,04 
- 
- 

- 
1988,00 
4500,00 

6 488,00 

 

PP6 – roboty malarskie - wejście, szatnia i hol 
– wymiana oświetlenia i obwodów gniazd 
w salach, naprawa linii zasilającej, patelni 

- 
 
 

5987,69 
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– wym. urządzeo wod.- kan. 
– roboty dekarskie 

 
- 
- 
- 
 

 
1164,82 
4055,58 
1102,20 

12 310,29 

PP 15 – rem. inst. oświetl. i elektrycznej 
– wym. częściowa kanaliz. deszcz. 
– roboty malarskie 

- 
- 
- 

1942,17 
2500,00 

727,19 
5 169,36 

 

PP 16 – roboty malarskie 
– naprawa inst. oświetleniowej 

- 
- 

6630,69 
447,23 

7 077,92 

W tym ubezp. 
687,40 

PP 18 – tablice energii elektrycznej 2 szt. – 
wymiana zabezpieczeo 
– roboty malarskie i posadzkarskie 
– naprawa monitoringu 
– wymiana podgrzewacza c.w.u. 

 
- 
- 
- 
- 

 
3.780,95 
9766,52 

820,01 
1100,00 

15 467,48 

 

PP 19 – roboty malarskie 
– wykonanie ścianki ppoż. 

- 
- 

4750,86 
8828,89 

13 579,75 

- 

SP 1 – modernizacja boiska trawiastego – cd. 
projektu z 2017/18 
– modernizacja instalacji elektrycznej na 
poz. I piętra i części adm.-biurowej 
– plac zabaw projekt 

8995,00 
 
 
 

49800,70 
2460,00 

61255,70 
 
 

 -- 
 
 
 

- 
- 

- 
 
 
 

- 
R.Dz. 

SP 2 – budowa siłowni zewnętrznej 
– roboty malarskie i budowlane 
– naprawa instalacji c.o. 

28290,00 
- 
- 

 
5965,00 
4869,00 

10 834,00 

 

SP3 – naprawa wjazdu - asfaltobeton - 2000,00  

SP10 – naprawa obróbek blacharskich 
– naprawa parkietu w sali gimnastycznej 

- 
- 

800,00 
9539,76 

10339,76 

ubezpieczenie 

SP 28 – budowa strzelnicy sportowej 
– usunięcie graffiti 
– naprawa monitoringu 
– wyłącznik główny prądu segm 3 

1338190,51 
- 
- 
- 

- 
5154,10 
7562,04 
7872,00 

20588,14 
 

 
ubezpieczenie 

ZS 1 – remont parkietu na sali gimnastycznej 
– parking w PP 9 

- 
 

21200,62 

59507,79 
 

- 

- 
 

R.Dz.16225zł 

ZSP 1 – roboty malarskie i odnowienie elewacji - 17172,93  
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ZSP 2 – malowanie korytarza na I piętrze 
– podwyższenie poręczy, zabezpieczenie 
schodów i malowanie pomieszczenia przy 
sali gimnastycznej 
– przygotowanie miejsc parkingowych 
przy boisku   

- 
 

- 
 
 
 

17500,00 

4299,97 
 

6703,50 
 
 
 

- 
11003,47 

 
 
 
 
 
 

R.Dz. 

ZSP 3 – prace malarskie 
– naprawy kotła c.o. 
– naprawa oświetlenia ewakuacyjnego 

- 
- 
- 

13813,71 
3611,30 

10512,24 
 

27937,25 

 

ZSP 4 – wymiana ogrodzenia 
– naprawa inst. odgromowej 

13000,00 
- 

- 
2100,00 

R.Dz. 

ZSP 5 – naprawa kotła c.o. - 2450,00  

ZSP6 – naprawa systemu alarmowego  
i monitoringu 
– remont wejścia do szkoły 

- 
 

- 

9660,00 
 

8993,15 
18653,15 

 
 
 
 
 

ZSP 7 – roboty malarskie korytarzy (budynek ul. 
Tysiąclecia 25) 
– wyk. uszczelnienia dachu hali sportowej 
– remont systemu alarmowego 
– remont korytarza 
– budowa Wodzisławskiego Oświatowego 
Centrum Nauki i Techniki 

- 
 

- 
 

- 
- 

69999,72 

23546,55 
 

6396,00 
 

5000,00 
49333,00 

 
84275,55 

 

 RAZEM 1.585.136,59 347.213,43  

 
 

    
 

Informacja w obszarze: 

III.6 Polityki społecznej 

 

Ochrona i promocja zdrowia 
 

Zarządzeniem nr OR-I.0050.33.2019 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 stycznia 

2019 r. w sprawie wyboru ofert na wspieranie zadao publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w 2019 r. 

w zakresie ochrony i promocji zdrowia przyznano dotację następującym podmiotom: 
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lp. Nazwa podmiotu Kwota dotacji 

1. Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek 
 
Działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych 
tytuł zadania publicznego: „Aktywnośd ruchowa nasz sposób na raka” 

14 180 zł 

2. Fundacja Po Skrzydła 
 
Działania mające na celu promowanie zdrowia psychicznego 
tytuł zadania publicznego: „Stąpając po cienkim lodzie – profilaktyka zaburzeo 
psychicznych u młodzieży” 

10 230 zł 

 

Programy polityki zdrowotnej 
 

Program zdrowotny pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta 

Wodzisławia Śląskiego” 

 

Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia 

dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego” został ogłoszony Zarządzeniem nr OR-

I.0050.6.2019 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. 

 

Realizatorem ww. programu zgodnie z zarządzeniem nr OR-I.0050.41.2019 Prezydenta Miasta 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 8 lutego 2019 r. został Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci 

i Młodzieży z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kardynała Wyszyoskiego 20. 

 

Zgodnie z umową nr BSS.8030.3.2019 zawartą dnia 12.02.2019 r. Wodzisławski Ośrodek 

Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży realizował program zdrowotny pn. „Kompleksowa rehabilitacja  

i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego” w okresie od dnia 12.02.2019 

r. do dnia 13.12.2019 r. 

 

Program realizowany był w formie: 

– wczesnej interwencji – poprzez udzielanie świadczeo specjalistycznych (diagnozowanie medyczne, 

pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne, rehabilitacja lecznicza, prowadzenie terapii psychologicznej 

dzieci i rodziców, prowadzenie terapii logopedycznej, prowadzenie terapii pedagogicznej i terapii 

zajęciowej). 

 

Działania podjęte przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w ramach 

programu zdrowotnego wraz z ilością świadczeo: 
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– 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, 

– terapia SI, 

– terapia zajęciowa. 

Ilośd świadczeo zdrowotnych: 1703 x 110 zł = 187 330,00 zł. 

 

Grupowych zajęd korekcyjnych – poprzez udzielanie świadczeo specjalistycznych (kompleksowe 

zespołowe zajęcia rehabilitacyjne realizowane przy zastosowaniu różnych metod leczniczych 

i rehabilitacyjnych, które mają przywrócid dzieciom i młodzieży pełną lub możliwie maksymalną sprawnośd 

fizyczną). 

Na realizację ww. programu Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży 

otrzymał środki finansowe w wysokości: 250 750,00 zł (słownie: dwieście pięddziesiąt tysięcy siedemset 

pięddziesiąt złotych 00/100). 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 zajęd korekcyjnych 

dzieci korzystały z dwiczeo korekcyjnych i korygujących wady postawy. 

 

Ilośd świadczeo zdrowotnych: 906 x 70 zł = 63 420,00 zł. 

 

Program zdrowotny pn. „Program szczepieo ochronnych przeciwko grypie dla mieszkaoców 

Wodzisławia Śląskiego w wieku 60+” 

 

Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn. „Program szczepieo ochronnych przeciwko 

grypie dla mieszkaoców Wodzisławia Śląskiego w wieku 60+” został ogłoszony dwukrotnie: 

– Zarządzeniem nr OR-I.0050.182.2019 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 10 czerwca 

2019 r. oraz 

– Zarządzeniem nr OR-I.0050.236.2019 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 lipca 2019 r. 
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Realizatorami w/w programu zgodnie z: 

– Zarządzeniem nr OR-I.0050.219.2019 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 9 lipca 2019 roku 

oraz 

– Zarządzeniem nr OR-I.0050.288.2019 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 5 września 

2019 roku zostały następujące podmioty: 

 

 

nazwa podmiotu 
 

adres 
 

wartośd 
umowy 

 

ilośd 
szczepionek 

według 
umowy 

Faktura – 
wartośd 

 

ilośd 
przeszczepiony

ch osób 
 

NZOZ Poradnia Lekarza 
Rodzinnego i Medycyny Pracy 
„PULS” 

Wodzisław Śląski 
ul. św. Wawrzyoca 1 
 

18 000 zł 300 10 380 zł 173 

NZOZ „Na Żeromskiego” Jan 
Warło 

Wodzisław Śląski 
ul. Żeromskiego 18a 

48 000 zł 800 28 740 zł 479 

NOVUM-MED spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka 
komandytowa 

Wodzisław Śląski 
ul. Gałczyoskiego 2 
 

40 000 zł 666 14 040 zł 234 

Przychodnia Rodzinna 
PLUTOWIE Tomasz Pluta 
spółka jawna 

Wodzisław Śląski 
ul. Wolności 80 

9 000 zł 150 9 000 zł 150 

NZOZ ALFA-MED Ewa Górska - 
Zielaoska 

Wodzisław Śląski 
os. XXX-lecia 60 

27 000 zł 450 22 620 zł 377 

SUMA 142 000 zł 2366 84 780 zł 1413 

 
Łącznie w 2019 roku w ramach Programu szczepieo ochronnych przeciwko grypie dla mieszkaoców 
Wodzisławia Śląskiego w wieku 60+ zostało przeszczepionych 1413 osób x 60 zł = 84 780 zł. 
 
 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi realizacja zadao własnych gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

 

Uchwałą nr II/19/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. został przyjęty 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. 
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Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2019 było zapobieganie powstawaniu nowych problemów, ograniczanie szkód zdrowotnych 

i społecznych osób uzależnionych, propagowanie zdrowego stylu życia bez używek, promowanie postaw 

ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnieo. 

 

Cele strategiczne Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2019: 

– prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

– zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, 

– udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 

– wspomaganie działalności instytucji, osób fizycznych i prawnych służących rozwiązywaniu problemów 

uzależnieo, 

– zwiększanie skuteczności działao na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

– graniczenie dostępności do alkoholu. 

 

Dysponenci środków na realizację w/w programu: 

Biuro Spraw Społecznych, plan: 494 366,00 zł, wykonanie: 408 169,75 zł. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, plan: 70 000,00 zł, wykonanie: 61 930,30 zł. 

Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”, plan: 718 610,00 zł, wykonanie: 716 511,72 zł. 

 

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych znajduje się na stronie miasta: https://wodzislaw-slaski.pl/miejska-komisja-

rozwiazywania-problemow-alkoholowych 

 

Przeciwdziałanie narkomanii 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii realizacja zadao własnych 

gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii jest prowadzona w postaci gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii. 

 

Uchwałą nr II/20/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 5 grudnia 2018 roku został 

przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 

 

Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 było zapobieganie 

powstawaniu nowych problemów, ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych osób uzależnionych, 

https://wodzislaw-slaski.pl/miejska-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych
https://wodzislaw-slaski.pl/miejska-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych
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propagowanie zdrowego stylu życia bez używek, promowanie postaw ważnych dla profilaktyki 

i rozwiązywania problemów uzależnieo. 

 

Cele strategiczne Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019: 

– zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych uzależnieniem, 

– prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

– wspomaganie działao instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 

problemów narkomanii. 

 

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku zaplanowano kwotę: 

57 963,00 zł, wykonanie: 34 000,00 zł. 

 

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii znajduje 

się na stronie internetowej miasta: https://wodzislaw-slaski.pl/miejska-komisja-rozwiazywania-

problemow-alkoholowych 

 

Opieka nad dziedmi w wieku do lat 3 

 
Na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego znajdują się następujące podmioty świadczące opiekę 

nad dziedmi w wielu do lat 3: 

I. Podmioty publiczne: 

a. Żłobek Miejski nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, os. XXX-lecia 61 – liczba miejsc w 2018 – 50, liczba 

miejsc w 2019 – 50. 

II. Podmioty niepubliczne: 

a. Akademia Dziecka Eureka, ul. Zgoda 9, Wodzisław Śląski, liczba miejsc w 2018 - 30, liczba miejsc 

w 2019 – 30, 

b. Klub Malucha Kreatywne Szkraby, ul. Partyzantów 2, Wodzisław Śląski, liczba miejsc w 2018 - 15, 

liczba miejsc w 2019 – 15, 

c. Niepubliczny Żłobek „Mali Einsteini", ul. Leszka 10, Wodzisław Śląski, liczba miejsc w 2018 - 25, 

liczba miejsc w 2019 – 45, 

d. Niepubliczny Żłobek „Bursztynek", ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, Wodzisław Śląski, liczba 

miejsc w 2018 - 0, liczba miejsc w 2019 – 12. 
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Wodzisławska Rada Seniorów 

 
Dnia 29 listopada 2017 roku uchwałą nr XXXVI/376/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 

została utworzona Wodzisławska Rada Seniorów. Powstała ona w celu zapewnienia seniorom wpływu na 

sprawy dotyczące lokalnej społeczności w naszym mieście. Wodzisławska Rada Seniorów zrzesza 

przedstawicieli osób starszych oraz reprezentantów podmiotów działających na rzecz osób starszych,  

w szczególności organizacji pozarządowych, ich oddziałów oraz różnych związków. 

 

Klub Seniora 

 

Realizacja zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015+2020. 

Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior +”. 

W ramach zadania wyremontowano oraz wyposażono klubu „Senior+”, który zlokalizowany jest przy 

ul. Św. Jana 17 w Wodzisławiu Śląskim.  

W ramach zadania powstało: 

-  jedno pomieszczenie ogólnodostępne, 

-  pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowywania 

i spożywania posiłków,  

-  łazienki, wydzielone miejsce szatni dla seniorów. 

 

Całkowity koszt zadania publicznego – 143 086,51 zł 

Kwota dotacji z budżetu paostwa – 114 469,20 zł 

Wkład własny – 28 617,31 zł 

Koszty remontu lokalu – 92 861,56 zł. Całośd pokryta z dotacji 

Koszty wyposażenia lokalu Klubu Seniora – 50 224,95 zł, w tym 21 607,64 zł z dotacji 28 617,31 zł, 

z wkładu własnego.  

W ramach zadania publicznego stworzono 40 miejsc w Klubie „Senior+”.  

 Klub „Senior+” przeznaczony jest dla grupy starszych osób w wieku 60+ z terenu miasta 

Wodzisławia Śląskiego nieaktywnych zawodowo, dla których bardzo ważne są spotkania integracyjne 

z rówieśnikami, podzielenie się swoimi problemami i doświadczeniami. Osoby chcące aktywnie spędzad 

czas, uzyskiwad nowe wiadomości i zdobywad nowe umiejętności zapominają o swoich smutkach, 

chorobach, samotności, a tym samym czują się docenieni. 
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Z uwagi na rosnącą liczbę osób starszych w mieście zaistniała koniecznośd podjęcia różnorakich inicjatyw 

kierowanych do osób starszych, których celem będzie ich aktywizacja fizyczna oraz intelektualna.  

 

Wodzisławska Karta Seniora  

 

Od 2015 roku w Wodzisławiu Śląskim wydawane są Wodzisławskie Karty Seniora. Jest to specjalny 

program, skierowany do mieszkaoców naszego miasta, którzy ukooczyli 60 rok życia. Ilośd wydanych Kart 

Seniora w 2019 roku – 456. 

 

Wodzisławska Karta Rodzina 3+ 

 
 Program „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.). 

Ilośd złożonych wniosków – 124. 

Ilośd wydanych kart – 554. 

 

Karta Dużej Rodziny 

 
 Karta Dużej Rodziny została wprowadzona Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

Jest to system zniżek i dodatkowych uprawnieo dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak  

i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwośd taoszego korzystania z oferty podmiotów m.in.  

z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych 

oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. 

Ilośd złożonych wniosków – 717. 

Ilośd wydanych kart – 1440. 
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Informacja w obszarze: 

III. 7 Pożytku publicznego 
 
 

Ogłoszone konkursy ofert Liczba 
złożonych 

ofert 

Liczba ofert 
podlegających 

ocenie 
merytorycznej 

Nazwa organizacji, która 
otrzymała dotację wraz z nazwą  

i tytułem zadania 

Wysokośd 
przyznanej 

dotacji 

Ochrona i promocja zdrowia 3 2 Wodzisławskie Stowarzyszenie 
Amazonek 
Działania mające na celu poprawę 
jakości życia osób chorych 
tytuł zadania publicznego: 
„Aktywnośd ruchowa nasz sposób 
na raka”. 
 
Fundacja Po Skrzydła 
Działania mające na celu 
promowanie zdrowia 
psychicznego 
tytuł zadania publicznego: 
„Stąpając po cienkim lodzie – 
profilaktyka zaburzeo 
psychicznych u młodzieży”. 

14 180 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 230 zł 

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym 

12 3 Fundacja Po Skrzydła 
Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej, 
edukacyjnej oraz szkoleniowej  
w zakresie rozwiązywania 
problemów narkomanii,  
w szczególności dla dzieci 
i młodzieży tytuł zadania 
publicznego: „Tama na równi 
pochyłej – profilaktyka uzależnieo 
od narkotyków wśród dzieci 
i młodzieży”. 
 
Klub Sportowy Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej 
„KARLIK” 
działania mające na celu 
zapobieganie uzależnieniom 
poprzez zorganizowanie czasu 
wolnego dzieciom i młodzieży 
poprzez dofinansowanie obozów, 
kolonii, półkolonii, które powinny 
byd integralnym elementem 
programu profilaktycznego 
lub socjoterapeutycznego 
i uzupełnieniem całorocznej pracy 

9 500,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 740,00 zł 
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z dziedmi w tym zakresie 
tytuł zadania publicznego: „Lato 
pełne przygód”. 

Wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej 

6 4 Klub Sportowy „Cross-Sport” 
Wodzisław Śląski 
Rozwój i animacja lokalnego 
amatorskiego ruchu sportowego 
poprzez ogólnomiejskie imprezy 
sportowo-rekreacyjne, w tym 
także imprezy cykliczne tytuł 
zadania publicznego: „Run Cross 
2019 Wodzisław Śląski”. 
 
Klub Sportowy „FORMA” 
Rozwój i animacja lokalnego 
amatorskiego ruchu sportowego 
poprzez ogólnomiejskie imprezy 
sportowo-rekreacyjne, w tym 
także imprezy cykliczne 
tytuł zadania publicznego: 
„Biegowe Grand Prix o Puchar 
Prezydenta Miasta Wodzisławia 
Śląskiego”. 
 
Klub Sportowy TKKF „KARLIK” 
Rozwój i animacja lokalnego 
amatorskiego ruchu sportowego 
poprzez ogólnomiejskie imprezy 
sportowo-rekreacyjne, w tym 
także imprezy cykliczne 
tytuł zadania publicznego: 
„Sport-rywalizacja i zabawa”. 
 
Klub Sportów Walki „Boxing 
Odra” Wodzisław Śląski 
Rozwój i animacja lokalnego 
amatorskiego ruchu sportowego 
poprzez ogólnomiejskie imprezy 
sportowo-rekreacyjne, w tym 
także imprezy cykliczne 
tytuł zadania publicznego: „VII 
Międzynarodowy Turniej 
Bokserski „Boxing Day” o Puchar 
Prezydenta Miasta Wodzisławia 
Śląskiego. 

2 160,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 060,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 800,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 000,00 zł 

Kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego 

5 1 Wodzisławski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 
Aktywizacja społeczno-kulturalna 
seniorów 50 + 
tytuł zadania publicznego: „Z 
wiedzą mi do twarzy” – wykłady. 

2 900,00 zł 
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Podsumowanie: 
 

Liczba ogłoszonych 
otwartych konkursów ofert 

Liczba rozstrzygniętych 
otwartych konkursów ofert 

Liczba organizacji realizujących 
zadania gminy w ramach 

otwartych konkursów ofert 

Wysokośd 
przyznanych 

dotacji 

4 4 7 144 570 zł 

 
 
Małe granty 
 

Lp. Nazwa organizacji, która złożyła 
wniosek o mały grant 

Tytuł zadania Wnioskowana 
dotacja 

Decyzja 

1 Krajowa Federacja Sportów 
Elektronicznych 

 „Akademia bezpieczeostwa w 
sieci – warsztaty dla uczniów 
lokalnych szkół 
ponadgimnazjalnych” 

10 000,00 zł odmowa 

2 Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF 
„RELAKS” 

„Grand Prix MTB XC” 7 450,00 zł 
 

przyznane 

3 Ognisko Specjalistyczne Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej „KARATE-
DO” 

„XII Turniej Karate                       
o Puchar Prezydenta Miasta 
Wodzisław Śląski” 

10 000,00 zł odmowa 

4 Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji 
Historycznych „Piechota HEER” 

„Bieg Tropem Wilczym” 9 040,00 zł odmowa 

5 Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji 
Historycznych „Piechota HEER” 

„Bieg Tropem Wilczym” 7 740,00 zł przyznane 

6 Ognisko Specjalistyczne Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej „KARATE-
DO” 

„XII Turniej Karate                       
o Puchar Prezydenta Miasta 
Wodzisław Śląski” 

10 000,00 zł przyznane 

7 Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF 
„RELAKS” 

„XXIX Grand Prix Wodzisławia 
Śląskiego w tenisie stołowym 
2019” 

6 850,00 zł odmowa 

8 Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF 
„RELAKS” 

„XXIX Grand Prix Wodzisławia 
Śląskiego w tenisie stołowym 
2019” 

3 500,00 zł przyznane 

9 Stowarzyszenie „Nasz Wodzisław” „IV Wodzisławski Festiwal 
Kuglarzy” 

10 000,00 zł odmowa 

10 Stowarzyszenie „Nasz Wodzisław” „VI Wodzisławska Noc 
Teatrów” 

10 000,00 zł przyznane 

11 Fundacja Banina „Kolorowa czyli biało-
czerwona” 

10 000,00 zł odmowa 

12 Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne 
„KAHAL” 

„Wakacje!!! Totalnie 
Uwielbiam!!!” 

10 000,00 zł odmowa 

13 Fundacja HTRoom „HTRoad. Zajęcia rolkowe” 3 400,00 zł odmowa 

14 Fundacja Fenix - „Powstao do życia" "Wodzisławski Telefon 
Zaufania" 

2 666,42 zł odmowa 
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15 Fundacja Fenix - „Powstao do życia" Wypłyo na głębię” 9 350,00 zł odmowa 

16 Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

III Festiwal Taoca Grup 
Senioralnych „Senior Dance 
2019” 

7 300,00 zł przyznane 

17 Stowarzyszenie „Nasz Wodzisław” „IV Wodzisławski Festiwal 
Kuglarzy” 

7 000,00 zł przyznane 

18 Fundacja Muzyczna Orkiestry KWK 
Anna im. W. Kamczyka 

„Dziękuję Mamo, dziękuję 
Tato” 

3 300,00 zł przyznane 

19 Fundacja Fenix - "Powstao do życia" „Obóz terapeutyczny – Sięgnij 
szczytów” 

10 000,00 zł odmowa 

20 Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

„Muzyczne spotkania” 9 540,00 zł odmowa 

21 Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

„Muzyczne spotkania” 9 540,00 zł przyznane 

22 Uczniowski Klub Sportowy „BASZTA” Udział w Międzynarodowym 
Turnieju Szachowym im. 
Akiby Rubinsteina 

9 045,00 zł przyznane 

23 Klub Sportów Walki „BOXING ODRA” „Szkolenie z bezpieczeostwa 
osobistego i samoobrony dla 
par” 

10 000,00 zł odmowa 

24 Klub Sportów Walki „BOXING ODRA” „Szkolenie z bezpieczeostwa 
osobistego i samoobrony dla 
par” 

10 000,00 zł odmowa 

25 Uczniowski Klub Sportowy „BASZTA” „Udział w Mistrzostwach 

Międzywojewódzkich 

Juniorów” 

9 263,00 zł przyznane 

26 Klub Sportowy TKKF „KARLIK” „Unia w sporcie i w obrazie” 6 000,00 zł przyznane 

27 Klub Sportów Walki „BOXING ODRA” „Szkolenie z bezpieczeostwa 
osobistego i samoobrony dla 
par” 

7 500,00 zł odmowa 

28 Klub Sportów Walki „BOXING ODRA” „Szkolenie z bezpieczeostwa 
osobistego i samoobrony dla 
par” 

7 300,00 zł przyznane 

 
 
Podsumowanie: 
 

Liczba złożonych 
uproszczonych ofert 

Liczba odrzuconych 
uproszczonych ofert 

Liczba przyznanych 
dotacji w ramach małych 

grantów 

Wysokośd przyznanych dotacji 

28 15 13 97 438,00 zł 

 
 

 W ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego w dniu 

4 stycznia 2019 r. zawarta została umowa na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
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pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Inkubator Przedsiębiorczości 

w Wodzisławiu Śląskim”. Wartośd zadania: 120 000,00 zł. 

 

Informacja w obszarze: 

III. 8 Sportu i rekreacji 
 

 O ofertę sportową i rekreacyjną w mieście dba m.in. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

„CENTRUM”. Swoje zadania jednostka realizuje na terenie niemal całego miasta, skupiając się 

na działalności związanej z administrowanymi przez nią obiektami: 

 

Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”  

 

Działania o charakterze rekreacyjnym: 

 

1) imprezy i wydarzenia w parku: 

- Bieg „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” – wydarzenie organizowane od kilku lat 

w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wspólnie ze stowarzyszeniem Nasz Wodzisław, 

które w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” gromadzi rokrocznie ponad 100 aktywnych 

uczestników, 

- Akcja Zima – działania organizowane dla dzieci i młodzieży w ramach czasu wolnego od zajęd 

szkolnych w okresie zimowym, a wśród nich: czytanie dzieciom w chacie solnej połączone 

z kalamburami i grami w gry planszowe, 

- Organizacja punktu przelotowego w ramach Rajdu Wilczego – Rajd Wilczy odbywał się na pięciu 

różnych dystansach; start i meta znajdowały się w Żorach, natomiast odcinek specjalny oraz baza 

przelotowa dla uczestników dystansu 50 km oraz 100 km znajdował się na terenie Rodzinnego 

Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza"; w ramach odcinka specjalnego uczestnicy mieli do pokonania 

m.in. labirynt, wejście na linarium, krótki bieg na orientację wyłącznie na terenie parku, gra 

w kręgle rosyjskie, a także przejazd na rowerach przez tor rowerowy BMX Racing, 

- Niedzielne bieganie z…/Biegaj z wodzisławskim MOSiRem (zajęcia biegowe dla początkujących) 

– zajęcia biegowe dla osób, które chcą rozpocząd swoją przygodę z bieganiem, ale nie bardzo 

wiedzą jak to zrobid poprawnie; prowadzone od kwietnia do września przez wykwalifikowanego 

instruktora lekkiej atletyki, 

- 2. wodzisławska BITWA NA PODUSZKI – impreza typowo rekreacyjna, która ma na celu wspomóc 

aktywizację i integrację społeczną; w 2019 roku do Bitwy dołączył Festiwal Kolorów, dzięki czemu 
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wydarzenie stało się jeszcze bardziej kolorowe i atrakcyjne dla odbiorców, w tym zwłaszcza dla 

młodzieży szkolnej, 

- 2. edycja Grand Prix MTB XC Wodzisław Śląski – zawody MTB co roku są bardzo dobrze 

przyjmowane w Wodzisławiu Śląskim, dlatego w 2019 r. wspólnie z TKKF „Relaks” i firmą MITKO 

Sp. z o.o. zorganizowane zostały trzy edycje: dwie na ścieżkach Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” 

i jedna w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”; zawody przyciągają zawodników z całej 

południowej Polski, których łączna liczba we wszystkich edycjach przekroczyła 500 osób, 

- 50. Dni Wodzisławia Śląskiego – Turniej Trio Basket, Turniej Badmintona, otwarty trening BMX 

Racing z bramką non stop, Best Trick Jam na Skate Parku, pokaz modeli zdalnie sterowanych 

na torze off road – działania zorganizowane w ramach obchodów dni miasta, które miały na celu 

pokazanie możliwości poszczególnych atrakcji Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”, 

- 2. Otwarte Mistrzostwa Wodzisławia Śląskiego gry w bule – zawody zorganizowane w ramach 

50. Dni Wodzisławia Śląskiego; pierwsza edycja cieszyła się dużą popularnością, dlatego 

Mistrzostwa zagościły w kalendarzu wodzisławskich imprez na dłużej; w wydarzeniu chętnie biorą 

udział rodzice z dziedmi i seniorzy, którzy na co dzieo korzystają z bulodromów w ramach 

Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; w drugiej edycji nie zabrakło również drużyn 

przyjezdnych, m.in. z pobliskich Żor; 

- V Nocny Bieg z Gwiazdami (Bieg „w laczach” i wyścigi na rowerkach biegowych dla dzieci 

imprezami towarzyszącymi) – jubileuszowa edycja najbardziej rozpoznawalnej wodzisławskiej 

imprezy sportowej przyciągnęła na „Trzy Wzgórza” rekordową ilośd uczestników; 450 opłaconych 

pakietów startowych, 411 biegaczy na mecie to oficjalny rekord frekwencji; pięciokilometrowa 

trasa biegu głównego od 2019 roku posiadała Atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, dzięki 

czemu biegacze mogli walczyd o nowe, oficjalne rekordy życiowe; były również imprezy 

towarzyszące: dla dzieci wyścig na rowerkach biegowych oraz „nowośd” z przymrużeniem oka, 

czyli bieg „w laczach”, w którym udział wzięło prawie 60 osób; 

- Zawody BMX Racing w ramach Pucharu Polski - w Rodzinnym Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza" 

odbyła się również 5. edycja Pucharu Polski w dyscyplinie olimpijskiej BMX Racing; do zawodów 

zgłosiło się 42 uczestników, którzy rywalizowali w 11 kategoriach wiekowych; na starcie pojawili 

się zawodnicy: LKS Atom Boxmet Dzierżoniów, Szkółki Kolarskiej Dzierżoniów, SK Jantar Opava 

Oddil BMX, Sprak Nowa Sól, Luks Feniks Czernica - Szkółka Kolarska Czernica, UKS Feniks 

Rydułtowy - Szkółka Kolarska - Cykloklasa Merida, UKS Sport Bralin, KS AZS AWF Katowice, KS 

Aquila Wadowice oraz Szkółka Kolarska MOSiR Wodzisław Śląski, ponadto uczestnicy 

z Wodzisławia Śląskiego, Lubomi, Czernicy oraz Rydułtów; 

- Zajęcia warsztatowe z hulajnogi/deskorolki/rolek/bmx skierowane do dzieci, młodzieży 

i dorosłych, realizowane w ramach projektu Polsko-Czeski Festiwal Sportów Ekstremalnych – 
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w okresie wakacyjnym MOSiR „CENTRUM” przygotował dla miłośników sportów nieco bardziej 

ekstremalnych zajęcia warsztatowe na skate parkach w Wodzisławiu Śląskim i czeskiej Ostrawie; 

zajęcia skierowane były do dzieci, młodzieży i dorosłych, niezależnie od wieku; szkolenia 

prowadziło 4 instruktorów z hulajnogi/deskorolki/rolek/bmx, posiadający licencje instruktorskie 

oraz wewnętrzne certyfikowane szkolenia; udział w zajęciach był bezpłatny, 

- Polsko-Czeski Festiwal Sportów Ekstremalnych – zawody realizowane w ramach projektu 

Polsko-Czeski Festiwal Sportów Ekstremalnych – zawody podsumowujące projekt odbyły się 

na terenie Skate Parku w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” pod koniec sierpnia, 

- Akcja „Jedno dziecko – jedno drzewo” – działanie zorganizowane wspólnie z Lasami 

Paostwowymi, które zakładało posadzenie dzieciom 50 drzew na pamiątkę ich urodzin; 

do projektu mogli zgłosid się rodzice, których dzieci urodziły się w 2018 i 2019 roku; na pamiątkę 

posadzenia drzewa, przy każdym z nich została umieszczona tabliczka z imieniem dziecka i jego 

rokiem urodzenia, ponadto wręczane były certyfikaty; akcja bardzo pozytywnie odebrana przez 

mieszkaoców miasta i okolic, dlatego planowane jest jej powtórzenie w 2020 roku, 

- Bezpośrednie przygotowanie do Wodzisławskiego Półmaratonu i Minimaratonu – treningi 

biegowe dla osób chcących przygotowad się do najbardziej wymagającej imprezy biegowej 

w mieście; podczas zajęd uczestnicy zapoznawali się z trasą Minimaratonu, czyli jedną z trzech 

pętli Półmaratonu. 

 

2) działalnośd wypożyczalni sprzętu sportowego i chaty solnej 

W 2019 roku sprzęt sportowy był wypożyczany 6686 razy, dodatkowo sprzedano również 

241 biletów wstępu do parku linowego oraz 124 bilety wstępu na tor skimboardowy. Największą 

popularnością cieszyły się gokarty jednoosobowe dla dzieci, które zostały wypożyczone 2997 razy 

oraz rowery BMX i MTB, które zostały wypożyczone w ubiegłym sezonie 1514 razy.  

 Chatę solną odwiedziły 202 osoby (111 wejśd ulgowych, 91 wejśd normalnych), dodatkowo 

sprzedano 7 karnetów ulgowych.  

 W roku ubiegłym wypożyczalnia sprzętu sportowego wzbogaciła się o dwa nowe gokarty 4-

osobowe z napędem nożnym, dwie deskorolki elektryczne oraz dwie deskorolki trójkołowe Fliker, pięd par 

łyżworolek oraz trzy longboardy.  

Dochody osiągnięte z wypożyczalni wyniosły: 68.032,00 złote 

Dochody osiągnięte z chaty solnej wyniosły: 872,00 złote  

 

3) Działania związane z utrzymaniem 

 Pracownicy MOSiR „CENTRUM” dbają o obiekt, dostosują swoje działania do pory roku i potrzeb 

wynikających z użytkowania obiektu przez mieszkaoców. Wyasfaltowano pierwszy wiraż toru rowerowego 
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BMX Racing na terenie parku, wykonano operat wodno-prawny, potrzebny do uzyskania pozwolenia 

na budowę urządzenia wodnego: stawu, likwidację urządzenia wodnego: odcinka rowu 

oraz na użytkowanie wody w stawie. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskał również pozwolenie 

wodno-prawne na ww. urządzenia. W parku zamontowana również została ławka dla matki karmiącej. 

 Wykonane zostały badania okresowe pojazdów John Deere TX 4X2 (SWDPP14) oraz John Deere 

1026R (SWDHF34), (wymiana oleju i filtrów w John Deere TX 4x2 oraz John Deere 1026R, a także wymiana 

opon do pojazdu John Deere TX 4X2). Przeprowadzona została kontrola przewodów wentylacyjnych 

oraz serwis i konserwacja urządzeo wentylacji i klimatyzacji.  Niezbędnym również było wykonanie 

corocznego przeglądu technicznego obiektu kubaturowego – zabudowy kontenerowej, przegląd 

techniczny obiektów niekubaturowych, przegląd techniczny parku linowego (trasa maluch) oraz przegląd 

techniczny gaśnic. 

 Ponadto jak co roku wykonywane były bieżące prace konserwacyjne oraz utrzymanie ciągów 

pieszych, terenów zielonych oraz torów ziemnych w należytym stanie (koszenie, odśnieżanie, usuwanie 

liści, piaskowanie, plewienie, zagęszczanie).  

 W 2019 roku na terenie parku dochodziło do wielu aktów wandalizmu, między innymi w nocy 

z 6 na 7 września zniszczone zostały 4 latarnie oświetleniowe. Sprawcy zostali zidentyfikowani, ujęci 

oraz oskarżeni i skazani.   

 

Kryta Pływalnia MANTA 
 

Imprezy i wydarzenia w pływalni: 

– Zawody pływackie szkół podstawowych (6 edycji) – najbardziej znane zawody pływackie organizowane 

w ramach sportu szkolnego w powiecie wodzisławskim; uczniowie szkół podstawowych zmagania 

rozpoczynają w październiku, a finałowa edycja odbywa się w kwietniu; podczas każdej edycji na Krytej 

Pływalnia MANTA gromadzi się około 150 uczestników, którzy rywalizują w 16 kategoriach, 

– Pływacki Test Coopera – sprawdzian własnej wytrzymałości organizowany w wakacje dla wszystkich 

chętnych; test w pływaniu polega na nieprzerwanym płynięciu stylem dowolnym przez 12 minut 

w niewzburzonej wodzie o odpowiedniej temperaturze, a dystans jest mierzony z dokładnością do 25 

metrów pod czujnym okiem ratowników WOPR, 

– 2. Nocny Turniej FIFA w niecce basenu – druga edycja nocnej imprezy e-sportowej zorganizowana 

podczas przerwy technologicznej; w rywalizacji udział wzięło około 60 miłośników gier komputerowych; 

turniej poprowadził Bartosz "Orayu" Fatyga; wydarzenie organizowane przez MOSiR "CENTRUM" 

w Wodzisławiu Śląskim wspólnie z Miastem Wodzisław Śląski, esportcup.pl i Polską Ligą Wirtualnych 

Klubów. 
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– Mikołajkowe Zawody Pływackie Szkółki Pływackiej MANTA – zawody sprawdzające umiejętności 

nabyte przez uczestników Szkółki Pływackiej MANTA, w których udział wzięło około 100 młodych 

uczestników. 

 

Ośrodek Rekreacyjny „Balaton” 
 

Imprezy i wydarzenia na obiekcie: 

– Bieg Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych – bieg od kilku lat wpisał się na dobre w kalendarz 

wodzisławskich imprez sportowych; organizatorem wydarzenia był Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 

Okręg Górnośląski oraz GRH "Heer"; MOSiR "CENTRUM" pomagał w organizacji wydarzenia; bieg odbył się 

na dwóch dystansach: 1963 m oraz 5 km; w zawodach w 2019 roku uczestniczyło ponad 200 zawodników; 

- 1. edycja Grand Prix MTB XC Wodzisław Śląski 2019 – zawody MTB co roku są bardzo dobrze 

przyjmowane w Wodzisławiu Śląskim, dlatego w 2019 wspólnie z TKKF „Relaks” i firmą MITKO Sp. z o.o. 

zorganizowane zostały trzy edycje: dwie na ścieżkach Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” i jedna 

w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”; zawody przyciągają zawodników z całej południowej Polski, 

których łączna liczba we wszystkich edycjach przekroczyła 500 osób; podczas pierwszej edycji padł rekord 

frekwencji: 301 sklasyfikowanych zawodników; 

– 10. Błękitna Wstęga Balatonu – w 2019 roku odbyła się jubileuszowa edycja klasycznego crossu 

w terenie leśnym; trasa w głównej mierze biegła ścieżkami szutrowymi oraz leśnymi duktami z niewielkim 

fragmentem asfaltu (pętle – jedna pętla ok. 5 km); w ramach wydarzenia organizowane były również biegi 

dzieci i młodzieży; suma wszystkich uczestników to niespełna 450 osób; 

– Biegi przełajowe w ramach Szkolnego Związku Sportowego – biegi przełajowe organizowane wspólnie 

ze Szkolnym Związkiem Sportowym dla młodzieży szkolnej w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży 

i Licealiady; 

– Finałowa edycja Grand Prix MTB XC Wodzisław Śląski – zawody MTB, co roku są bardzo dobrze 

przyjmowane w Wodzisławiu Śląskim, dlatego w 2019 wspólnie z TKKF „Relaks” i firmą MITKO Sp. z o.o. 

zorganizowane zostały trzy edycje: dwie na ścieżkach Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” i jedna 

w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”; zawody przyciągają zawodników z całej południowej Polski, 

których łączna liczba we wszystkich edycjach przekroczyła 500 osób. 

 

Stadion miejski przy ul. Bogumioskiej 8 
 

Imprezy i wydarzenia na obiekcie: 

– Festiwal Sztafet Biegowych i finał Szkolnej Ligi Mistrzów Szkół Podstawowych Wodzisławia Śląskiego 

2019 – zmagania realizowane na Stadionie Miejskim, co roku z okazji Dnia Dziecka; wydarzenia 
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dedykowane są uczniom wodzisławskich szkół podstawowych; eliminacje do finałów Szkolnej Ligi 

Mistrzów odbywały się w kwietniu i maju na boisku Orlik 

– 50. Dni Wodzisławia Śląskiego 

– Cykl Sobotnich Wycieczek w góry – projekt dofinansowany z Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego 

w ramach działao – ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi; w 2019 roku odbywały się 

od czerwca do sierpnia, jedna wycieczka miała miejsce w październiku; odwiedzone zostały takie regiony 

Polski, Czech i Słowacji jak: Beskid Żywiecki, Beskidy Kysucke, Strażovske vrchy, Mała Fatra, Javorniki, 

Beskid Śląski, Pustynia Błędowska i Wysoki Jesionik; 

– Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi – Reggae Festiwal 2019 – w 2019 roku MOSiR „CENTRUM” 

był organizatorem pola namiotowego; 

– XIII Wodzisławski Półmaraton i Wodzisławski Minimaraton – biegowe święto Wodzisławia Śląskiego; 

pod koniec października ulicami miasta przebiegli uczestnicy XIII Wodzisławskiego Półmaratonu o Puchar 

Prezydenta pamięci Zbyszka Marszałkowskiego oraz Wodzisławskiego Minimaratonu na dystansie 

7,5 kilometra; na starcie stanęło łącznie niespełna 300 osób; kolejny raz bieg był podsumowaniem cyklu 

#3biegiSWD, w skład którego wchodziły również: Błękitna Wstęga Balatonu i Nocny Bieg z Gwiazdami. 

 

Imprezy i wydarzenia na innych obiektach: 
 

– Noworoczny Turniej Mini Piłki Siatkowej – Szkoła Podstawowa nr 28 – turniej rozegrany wśród 

dziewcząt z rocznika 2006 i młodszych; w zawodach wzięło udział 10 drużyn 3-osobowych 

z 3 wodzisławskich szkół; zawody sędziowały siatkarki z drużyny MKS ZORZA Wodzisław Śląski pod okiem 

Pana Mariusza Lechowicza; 

– Szkolna Liga Mistrzów 2019 Szkół Podstawowych Wodzisławia Śląskiego – turniej piłki nożnej – boisko 

Orlik przy SP5 (ul. Tysiąclecia 25) – eliminacje grupowe do finałów rozegranych na Stadionie Miejskim; 

– Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych Wodzisławia Śląskiego – sala gimnastyczna w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 7 (ul. Tysiąclecia 25) – do tradycyjnych już zmagao zgłosiło się 7 wodzisławskich 

szkół podstawowych, z których łącznie w rywalizacji udział wzięło niespełna 70 młodych tenisistów 

stołowych; 

– Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Wodzisławia Śląskiego – sala gimnastyczna w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 7 (ul. 26 Marca 66) – turniej rozegrali chłopcy wodzisławskich szkół z rocznika 

2008 i młodsi; w turnieju udział wzięło 8 wodzisławskich szkół podstawowych; każda z nich wystawiła 

drużynę składającą się z 4 zawodników i bramkarza oraz grupy zawodników rezerwowych. 
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Imprezy organizowane przez podmioty zewnętrzne na obiektach zarządzanych 
przez MOSiR „CENTRUM”: 
 

– Pokaz drobnego inwentarza (organizator: Klub Hodowców Drobnego Inwentarza z Marklowic) – 

Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”, 

– Business Champions League 2018-2019 (organizator: Fundacja Piłkarska Pasja) – Stadion Miejski, 

– IV Wodzisławski Festiwal Kuglarzy (organizator: Stowarzyszenie Nasz Wodzisław) – Rodzinny Park 

Rozrywki „Trzy Wzgórza”, 

– Festiwal Organizacji Pozarządowych (organizator: Starostwo Powiatowe) – Rodzinny Park Rozrywki 

„Trzy Wzgórza”, 

– II Śląski Marszobieg Terenowy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie (organizator: 

Stowarzyszenie „Czyo Dobro”) – Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza” 

– Turniej Piłki Nożnej Strażaków o Puchar Prezydenta Miasta – boisko przy ul. Chrobrego, 

– RUN & CROSS 2019 – Ośrodek Rekreacyjny „Balaton” (organizator: K.S. Cross Sport Wodzisław Śląski), 

– I Rodzinny Piknik Profilaktyczny „Trzeźwo, zdrowo i sportowo” (organizator: Biuro Spraw 

Społecznych) – Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”, 

– Zlot Food Trucków (organizator: BMT s.c.) – Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza” 

– Bieg Gazety Wodzisławskiej (organizator: Gazeta Wodzisławska) – Rodzinny Park Rozrywki „Trzy 

Wzgórza”, 

– Mistrzostwa Śląska w biathlonie (organizator: UKS Strzał Wodzisław) – Rodzinny Park Rozrywki „Trzy 

Wzgórza”, 

– Bieg na orientację (organizator: UKS Sparta Czyżowice) – Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”, 

– Biathlon dla każdego (organizator: MOSiR „CENTRUM” i UKS Strzał Wodzisław) – Rodzinny Park 

Rozrywki „Trzy Wzgórza”. 

 

 MOSiR „CENTRUM” prowadzi ograniczone szkolenie sportowe w ramach szkółek sportowych 

w dyscyplinach, w których na terenie miasta nie działa żaden klub sportowy. W 2019 roku prowadzone 

były dwie szkółki: pływacką MANTA i rowerową. Ośrodek wychodzi z założenia, że właściwymi 

podmiotami do szkolenia sportowego są kluby sportowe, które posiadają ustawowe uprawnienia 

do prowadzenia takiej działalności.  W sytuacji, kiedy w mieście powstaną sekcje sportowe w zakresie 

pływania i kolarstwa, MOSiR przekaże obecne szkółki sportowe do dalszego szkolenia sportowego w tych 

sekcjach. 

 

– Szkółka pływacka MANTA prowadzi systematyczne zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży 

oraz osób dorosłych. Wszyscy, którzy nabyli podstawowe umiejętności pływackie mogli kontynuowad 
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ich doskonalenie w szkółce pływackiej MANTA. Powstają pierwsze klasy sportowe na bazie Zespołu Szkół 

nr 1 w dzielnicy Wilchwy, które mogą stanowid zalążek pływackiego klubu sportowego. 

– Szkółka Kolarska MOSiR "CENTRUM" powstała w 2017 roku ramach programu Narodowego Rozwoju 

Kolarstwa. W 2019 roku w okresie szkolnym zajęcia w ramach szkółki odbywały się dwa razy w tygodniu. 

Program przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej jako pierwszy etap selekcji 

sportowej. W każdych zajęciach uczestniczyło maksymalnie 15 osób z terenu Wodzisławia Śląskiego 

i okolic. W 2019 roku szkółka kolarska została doposażona w trenażery rowerowe (rolki).   

 

 Kluby sportowe w 2019 roku otrzymały wsparcie w wysokości 1 017 400 złotych na realizację 

zadao 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:  

 

Liczba złożonych 
ofert w I terminie 
tj. do 15 września 

2019 r. 

Liczba ofert 
podlegających 

ocenie 
merytorycznej 

Nazwa klubu, który otrzymała dotację 
Wysokośd 

przyznanej dotacji 

15 14 Żeoski Klub Koszykarski „Olimpia” 120  000 

  Klub Sportowy „Wicher Wilchwy” 100  000 

  Klub Sportowy SKI TEAM 25  000 

  Klub Sportów Walki „Boxing Odra” Wodzisław 
Śląski 

9 000 

  Międzyszkolny Klub Sportowy 60  000 

  Młodzieżowy Klub Sportowy „ZORZA” 100  000 

  Uczniowski Klub Sportowy „Strzał Wodzisław” 45  000 

  Akademia Sportowa TOP TEAM 10  000 

  Klub Sportowy 25 Kokoszyce 34  000 

  Ognisko Specjalistyczne TKKF Karate-Do 9  000 

  Ludowy Klub Sportowy Naprzód 46 Zawada 73  000 

  Klub Sportowy SWD Wodzisław Śląski 85  000 

  Młodzieżowy Klub Piłkarski Odra Centrum 180  000 
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Liczba złożonych 
ofert w II terminie 

tj. do 22 marca 
2019 r. 

Liczba ofert 
podlegających 

ocenie 
merytorycznej 

Nazwa klubu, który otrzymała dotację 
Wysokośd 

przyznanej dotacji 

12 6 Klub Rekreacyjno – Sportowy TKKF „Relaks” 12 000 

  Uczniowski Klub Sportowy „Rapid” 14 400 

  Klub Sportowy „Wicher Wilchwy” 11 000 

  APN Odra Wodzisław 130 000 

 
 

Informacja w obszarze: 

III. 9 Kultury 
 

 W Wodzisławiu Śląskim o bogatą i różnorodną ofertę kulturalno-rozrywkową dba kilka 

podmiotów. Wydarzenia dla wodzisławian i gości spoza miasta w 2019 roku organizowały jednostki 

miejskie: Wodzisławskie Centrum Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Muzeum. 

 

Wodzisławskie Centrum Kultury 
 

 Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr IV/23/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku, 

dla Wodzisławskiego Centrum Kultury została przyznana dotacja w kwocie 3 754 240,00 zł, na którą składa 

się dotacja podmiotowa w wysokości 3 534 240,00 zł przeznaczona na działalnośd statutową jednostki 

oraz dotacja celowa w wysokości 220 000,00 zł na częściowe pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego, 

pn. „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego 

(modernizacja i naprawa dachu wraz z obróbkami blacharskimi, wymianą orynnowania 

oraz dostosowaniem do fotowoltaiki). W trakcie roku obrotowego dotacja została zwiększona o kwotę 

184 465,00 zł (41 572,00 zł – dotacja podmiotowa na działalnośd bieżącą placówki, 142 893,00 zł – dotacja 

celowa na realizację zadania „Cyfrowe Kino Pegaz w Wodzisławskim Centrum Kultury” oraz wykonanie 

niezbędnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i tablicy informacyjnej w ramach projektu, 

pn. „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego”.  

  

Cały budżet na działalnośd placówki, zgodnie z planem finansowym w 2019 roku, zamknął się kwotą   

4 664 391,54 zł, w tym: 

– dotacja podmiotowa 3 575 812,00 zł, 
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– środki pozyskane z Polskiego Instytutu Sztuk Filmowej na realizację zadania „Kino Pegaz – zobacz 

nas!” 5 010,06 zł (w tym: zakup kasetonu promocyjnego na elewację budynku WCK, zasilacza 

awaryjnego UPS, odtwarzacza Blue-ray), 

– przychody ze sprzedaży usług własnych 933 055,23 zł, 

– przychody finansowe 494,03 zł, 

– pozostałe przychody operacyjne 150 020,22 zł (większośd stanowią odpisy amortyzacyjne 

od środków trwałych, których zakup został sfinansowanych z dotacji celowej). 

 

 Przychody wypracowane przez WCK zamknęły się w kwocie 933 055,23 zł, tj. 127,14% założonego 

planu pierwotnego (733 900,00 zł) – bez pozostałych przychodów operacyjnych. 

 

 Na przychody Wodzisławskiego Centrum Kultury złożyły się głównie przychody z działalności 

kulturalnej w kwocie 806 472,61 zł (wpływy z koncertów, imprez estradowych, Kina Pegaz, składek 

Amatorskiego Ruchu Artystycznego, itp.) oraz z innych przychodów w kwocie 126 582,62 zł – wpływy 

z usług reklamowych (ogłoszenia w Gazecie Wodzisławskiej, wynajem pomieszczeo, sprzętu, samochodu, 

refundacje, darowizny i inne). 

  

 Na utrzymanie i działalnośd placówki poniesiono koszty w wysokości 4 382 584,01 zł. Koszty te, 

to głównie: 

Koszty amortyzacji                                                                    237 716,79 zł 

 (koszty zużycia środków trwałych) 

 

Koszty wynagrodzeo                                 1 883 922,47 zł 

(płace zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne, umowy 

zlecenia i umowy o dzieło) 

 

 W stosunku do planu pierwotnego na 2019 rok (2 034 280 zł) nastąpiła oszczędnośd w kwocie 

150 357,53 zł. Kwotę tę przeznaczono na termomodernizację dachu budynku Wodzisławskiego Centrum 

Kultury z przygotowaniem pod montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z robotami towarzyszącymi 

(w uzgodnieniu z Organizatorem) oraz wypłatę wynagrodzeo za prace zlecone na zewnątrz celem 

utrzymania prawidłowego funkcjonowania jednostki i realizacji zadao statutowych (w tym: realizacja 

światła, bieżąca obsługa serwisowa instalacji elektrycznej oraz urządzeo elektrycznych).   

 

Pochodne płac (składki ZUS i Funduszu Pracy)                             306 787,06 zł 

(pochodne wynikające z wynagrodzeo) 
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 W stosunku do planu pierwotnego na 2019 rok (384 200,00 zł) nastąpiła oszczędnośd w kwocie 

77 412,94 zł. Wygenerowane w ten sposób środki pieniężne przeznaczono na niezbędne remonty 

w pomieszczeniach Wodzisławskiego Centrum Kultury oraz zakup środków trwałych, służących poprawie 

jakości świadczonych usług.  

  

Zużycie materiałów i energii             344 901,01 zł 

(artykuły biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze i części zamienne, paliwo, stroje dla 

zespołów ARA, materiały plastyczne, elektryczne, dekoracyjne, energia elektryczna 

i woda, energia cieplna) 

 

Usługi obce        1 397 998,29 zł 

(koszty związane z usługami obcymi, w tym: imprezy miejskie, imprezy estradowe, spektakle, 

koncerty oraz usługi telefoniczne, pocztowe, komunalne, transportowe, drukarskie – Gazeta 

Wodzisławska, opłaty związane z dystrybucją filmów, prenumeratą czasopism, remontami 

bieżącymi, promowaniem oferty kulturalnej) 

 

Podatki i opłaty            63 122,61 zł 

koszty opłat i podatków (podatek od nieruchomości, składka ZAiKS, STOART) 

     

Inne świadczenia na rzecz pracowników                        69 484,41 zł 

(pozostałe koszty związane ze świadczeniami dla pracowników, tj. koszty Zakładowego Funduszu 

Świadczeo Socjalnych, szkoleo, badao, delegacji, odzieży roboczej) 

 

Pozostałe koszty rodzajowe                                                                     75 531,20 zł 

(koszty nagród rzeczowych w imprezach estradowych, Akcji Lato, Akcji Zima, koszty  

ubezpieczeo majątkowych, itp.) 

 

 Instytucje kultury rozliczają się tak jak jednostki gospodarcze, czyli wynikowo, ustalając za dany 

rok obrotowy wynik finansowy w postaci zysku lub straty z prowadzonej działalności kulturalnej. 

W bieżącym okresie sprawozdawczym uzyskane przychody były wyższe od poniesionych kosztów. Dodatni 

wynik finansowy w kwocie 281 807,53 zł, określany mianem zysku, zwiększy fundusz instytucji kultury.  

 

DZIAŁALNOŚD POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW 

Liczba uczestników wydarzeo  

 Szacunkowa liczba uczestników imprez/wydarzeo/zajęd/przedsięwzięd organizowanych 

lub współorganizowanych przez WCK w 2019 roku wyniosła ponad 158 000 uczestników, w tym: 
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 62 200 – imprezy masowe na stadionie miejskim (50. Dni Wodzisławia Śląskiego, Najcieplejsze 

Miejsce Na Ziemi – Reggae Festiwal), 

 52 600 – zajęcia i wydarzenia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 

 24 360 – seanse Kina Pegaz, 

 11 000 – spektakle teatralne, koncerty, kabarety, konkursy, wystawy, prelekcje, spotkania, 

wykłady, imprezy plenerowe, Punkt Informacji Turystycznej i inne, 

 7 900 – wydarzenia organizowane w ramach edukacji kulturalnej, Akcja Lato i Akcja Zima, zajęcia 

dla nauczycieli, animatorów i instruktorów, zajęcia w ramach rodzinnej strefy aktywności, 

przeglądy aktywności artystycznej, Festiwal Weselny i inne. 

 

Dział Impresariat  

 W ofercie kulturalnej przygotowanej przez Dział Impresariat w 2019 roku znalazły się następujące 

imprezy i działania: 

– Wielka Gala Noworoczna – występ Orkiestry Królewskiej „Odessa” oraz solistów i tancerzy Narodowej 

Operetki w Kijowie, 

– przedstawienie „Dziady-Widma” w wykonaniu Polskiej Orkiestry Królewskiej z Warszawy w ramach 

14. Międzynarodowego Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego, 

– koncerty: Don Vasyl i Gwiazdy Pieśni Cygaoskiej, TABU, Krzysztof Zalewski, Alicja Majewska 

i Włodzimierz Korcz z towarzyszeniem Warsaw Opera Quartet, Sorry Boys, Zaduszki Jazzowe: New Bone 

„od-Jazz-dowo”, 

– występ Teatru Improwizacji „To mało powiedziane” w programie „Historia pewnej miłości”, spektakl 

teatralny „Andropauza 3”, spektakl teatralny „Kobieta Idealna”, 

– występ Piotra Bałtroczyka w programie „Mężczyzna z kijowym peselem”, 

– 4 występy Kabaretu Młodych Panów z programem „To jest chore!”, Kabaret Skeczów Męczących, 

Kabaret Paranienormalni, 

– 50. Dni Wodzisławia Śląskiego z RMF MAXXX - #LATO naMAXXXa i Radiem 90; wystąpili: Walfad, Cleo, 

Mrozu, Kult, Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa, DJ SOFi, Michał Szczygieł, Kombii; wydarzenia 

towarzyszące: wesołe miasteczko, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami i inne, 

– Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi – Reggae Festiwal, 

– XXVII Bieg „Gazety Wodzisławskiej” - Memoriał Leszka Kowalczyka; współorganizator: Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji „Centrum”, 

– Jubileuszowe XXV Międzynarodowe Wodzisławskie Spotkania Kolędowe. 

Pozostałe wydarzenia:  

– Festiwal Piosenki Karaoke „ŚpiewaMY”,  

– VII Turniej Brydżowy Par o Puchar Prezydenta Miasta, 

– „Seniorzy bez granic”, 
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– 69. Wystawa Konkursowa Kanarków i Ptaków Egzotycznych, 

– projekt poświęcony życiu i twórczości Stanisława Wyspiaoskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 

– Jubileusz 20-lecia Żeoskiego Klubu Koszykarskiego „Olimpia” i 50-lecie koszykówki w mieście, 

– rozpoczęcie roku Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

– zakooczenie roku Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

– koncert Tomasza Tracza towarzyszący 50. Dniom Wodzisławia Śląskiego,  

– IV Gala Akademii Sportowej Top Team, 

– koncert operetkowo-przedsylwestrowy; występ duetu sopranistki Anny Ogioskiej oraz tenora Oskara 

Jasioskiego; akompaniament: Grażyna Griner, 

– koncert kolędowy w wykonaniu uczniów Paostwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Wojciecha Kilara 

w Wodzisławiu Śląskim, 

– Wigilia dla mieszkaoców w ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego na Rynku. 

 

Kino „Pegaz” 

 Odbyło się 389 seansów filmowych, w tym 49 projekcji edukacyjnych w cyklu Nowe Horyzonty 

Edukacji Filmowej organizowanych dla placówek oświatowych powiatu wodzisławskiego (przedszkola, 

klasy 1-3, klasy 4-6, gimnazja i klasy 7-8, licea). Wychodząc w stronę wodzisławskich seniorów 

uruchomiono również nowy cykl kinowy pn. „Kino Seniora”. Kontynuowano też dotychczasowe: 

„Wtorkowe Kino Konesera”, „Kino Religijne” oraz „Kino Dzieci” oraz kino 3D. 

 Wodzisławskie Centrum Kultury w 2019 roku otrzymało dofinansowanie z Polskiego Instytutu 

Sztuki Filmowej na zakup cyfrowego sprzętu projekcyjnego do Kina Pegaz. Dzięki dotacji w Wodzisławiu 

Śląskim uruchomione zostało kino premierowe. Zakup cyfrowego sprzętu projekcyjnego pozwolił 

na uruchomienie kina w jakości 3D oraz otworzył możliwośd skorzystania z szerokiej oferty wartościowych 

filmów polskich, europejskich i kinematografii światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku kina 

polskiego. W ramach dofinansowania placówka otrzymała połowę wartości sprzętu projekcyjnego. 

Pozostałą częśd wkładu własnego zapewniło miasto Wodzisław Śląski i Wodzisławskie Centrum Kultury. 

Uruchomienie kina premierowego było konsekwencją prowadzonych od kilku lat działao zmierzających 

do poprawy jakości świadczonych przez WCK usług i wzbogacenia oferty programowej. Jest też wyjściem 

w stronę mieszkaoców, którzy oczekują premier kinowych w mieście. Po remoncie sali widowiskowej 

z wymianą foteli, zakupie nowoczesnego ekranu kinowego i innych pracach modernizacyjnych 

i dostosowawczych, WCK uruchomiło profesjonalny cyfrowy sprzęt projekcyjny o doskonałej jakości 

obrazu i dźwięku.  

 

Punkt Informacji Turystycznej 

 W 2019 roku wodzisławski Punkt IT odwiedziło 372 turystów z Polski i zagranicy. 
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Dział Projektów i Animacji Kulturalnej 

 Wodzisławskie Centrum Kultury proponuje różnego rodzaju formy aktywności dla każdego 

przedziału wiekowego, takie 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 wydarzeo. Dział odpowiedzialny jest za przeglądy 

aktywności artystycznej, m.in.: Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych „Para buch, teatr w ruch” 

czy Wodzisławskie Spotkania z Folklorem. Mając na uwadze doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, 

osób pracujących z dziedmi, animatorów oraz instruktorów prowadzących zespoły artystyczne, WCK dba 

o ofertę szkoleo i warsztatów. W tym zakresie realizowane są kolejne edycje „Kursu na kreatywnośd” – 

warsztatów dla osób pracujących z dziedmi. W trosce o edukację kulturalną najmłodszych mieszkaoców 

Wodzisławia Śląskiego, realizowany jest cykl Rodzinnych Spotkao z Teatrem. W każdą ostatnią niedzielę 

miesiąca placówka zaprasza całe rodziny na spektakle teatralne. Mając na uwadze zagospodarowanie 

czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, dział PiAK koordynuje 

i prowadzi różnorodne zajęcia i atrakcje. 

 

1. Oferta edukacyjno-kulturalna dla placówek oświatowych w 2019 roku objęła następujące wydarzenia: 

 2 spektakle teatralne Teatru Szydełko „Wojny domowe” i Teatru Szydło „Oz” w ramach Święta 

Teatru Małego Widza, koncert edukacyjny ZPiT Vladislavia „Beleludkowy turniej folkowy”, 

3 spektakle taneczne Teatru Taoca Memento: „Dialog”, „Sekrety morza” oraz „Wyimaginowany 

świat”, 

 2 spektakle „Kolorowa, czyli biało-czerwona”, 

 audycja umuzykalniająca „Od Chopina do Góreckiego” – Filharmonia Śląska, 

 Mała Akademia Jazzu – spotkanie z Michałem Czachowskim w programie: „Viva flamenco!”,  

 7 spektakli zorganizowanych przez zewnętrzne agencje artystyczne: spektakl teatralny „Pchła 

Szachrajka” – Teatr Żelazny z Katowic, spektakl teatralny „Dziady III” – Cogito Grzegorz Sitkowski, 

3 spektakle dla szkół Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia, 2 spektakle w języku angielskim 

„Little Red Riding Hood” i „Peter Black” – Centrum Teatralne z Krakowa, 

 2 spotkania warsztatowe „Legomaniacy”,  

 spektakl w ramach współorganizacji z Wodzisławskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (spektakl 

„Szewczyk Dratewka i piękna księżniczka”), 

 impreza mikołajkowa dla szkół: projekcja filmu „Jak zostad świętym Mikołajem”, spotkanie 

z Mikołajem, upominek. 
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2. W ramach akcji „Zima w mieście” 2019 zorganizowano: 

 6 seansów filmowych dla dzieci (Mała wielka stopa, Gang wiewióra 2, Paddington 2, 

My Little Pony, Gnomy rozrabiają, Luis i obcy), 

 5 warsztatów plastycznych (Gryzmoły-bazgroły-zabawy plastyczne z wyobraźnią, 

Deco - upominki na Walentynki – ozdabianie drewnianych elementów, twórcze zajęcia 

plastyczne, Budujemy igloo – warsztaty plastyczne, KoloroFanki – relaksujące kolorowanie), 

 spotkanie w ramach Klubu Małego Naukowca i spotkanie Legomaniacy – budowanie robotów 

z klocków Lego. Eksperymenty, doświadczenia naukowe w atrakcyjnej dla dzieci formie 

oraz budowle z klocków Lego, 

 karnawałowy balik przebieraoców dla dzieci (4–9 lat) pn. „W krainie lodu” – konkursy 

i zabawy z bałwankiem Olafem, Elzą, poczęstunek, prowadzenie: animatorzy Szkoły Taoca 

i Animacji Taoczymy, 

 YETI - Young Explorer, Technician, Inventor (Młody Odkrywca, Technik, Wynalazca) – warsztaty 

z elektroniki, programowania Scratch, majsterkowania, laboratorium eko-energii oraz konkurs 

na najlepszą budowlę z klocków LEGO. 

 

3. Akcja „Lato w mieście” 2019 objęła: 

 13 zajęd plastycznych: „Szyjątka z resztek materiałów” – warsztaty recyklingu, „Pomysłowe 

upominki”, „Malowane na drewnie”, „Twory z plastikowych butelek” – warsztaty recyklingu, „DIY 

– zrób to sam”, „Skrzynki perspektywiczne – warsztaty recyklingu”, „Lampiony ze słoików”, 

„Latawce, dmuchawce, wiatr” – warsztaty plastyczne, „Warsztaty tworzenia mydlanych 

upominków”, „Rzeźby z papieru”, „Kolaże bez rowerów”, „Eko torby bawełniane”, „Stemplowanie 

darami natury”, 

 warsztaty plastyczne techniką frottage,  

 oldschoolowe warsztaty komputerowe – eksponaty techniki komputerowej,  

 zajęcia taneczno-ruchowe – dzieci brały udział w zabawach tanecznych, poznawały podstawowe 

kroki taneczne, uczestniczyły w konkursach i zabawach integracyjnych,  

 „Niezły ubaw” – gry i zabawy ruchowe, malowanie farbami na tkaninie, 

 warsztaty fotografii (p)otworkowej – eksperymenty fotograficzne; uczestnicy zapoznali się 

z tajnikami fotografii otworkowej, wykonywali m.in. zdjęcia aparatami wykonanymi 

z metalowych puszek, 

 „Letni piknik z lemoniadą” – gry i zabawy na skwerze przy WCK; dzieci przygotowywały 

samodzielnie orzeźwiającą lemoniadę, tworzyły ozdobne gniotki, puszczały mydlane baoki, 

 dwukrotnie goszczono przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji w Wodzisławiu Śląskim, którzy 

przeprowadzili 2 prelekcje dla dzieci. Dotyczyły one szeroko rozumianego bezpieczeostwa. Młodzi 
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uczestnicy zajęd rozmawiali z policjantami m.in. o tym, jak bezpiecznie spędzid wakacje i jak 

unikad zagrożeo. Policjanci przekazali dzieciom odblaski, kolorowanki oraz ulotki informacyjne, 

 w lipcu i w sierpniu odbyło się 9 projekcji filmowych dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zobaczyli 

takie filmy jak: „Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru”, „Kuba Guzik. Na tajemniczym 

lądzie”, „Mia i biały lew”, „Duża ryba i begonia”, „Kacper i Emma szukają skarbu”, „Jaskiniowiec”, 

„Bella i Sebastian 3”, „Uprowadzona księżniczka”, „Co w trawie piszczy”, 

 

4. Oferta dla nauczycieli, animatorów, instruktorów grup teatralnych, współpraca kulturalno-edukacyjna: 

 na mocy podpisanych umów o współpracy z L'imprimerie Théâtre de Rive de Gier (wizyta 

przedstawicieli teatru), Uniwersytetem Śląskim (wizyta studyjna w WCK studentów, udział 

w Mobilnych Targach Kariery „Szybki Szpil”), Filharmonią Śląską oraz Kołem Gospodyo Wiejskich 

„Kokoszyczanki” (współorganizacja wyjazdu do Francji w ramach promocji kultury regionalnej 

i Miasta), 

 seminarium „Wycieczki po Śląsku. Prezentacja Szlaku Zabytków Techniki” – współorganizacja 

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Rybniku, 

 kurs na kreatywnośd – warsztaty dla osób pracujących z dziedmi, aktywnośd muzyczno-ruchowa 

dzieci cz. II – Beata Kubiak, 

 Teatroteka Szkolna – współorganizacja warsztatów teatralnych z Instytutem Teatralnym                

im. Z. Raszewskiego „Jak wykorzystad pedagogikę teatru w praktyce szkolnej i przedszkolnej”, 

 warsztaty językowo-teatralne dla seniorów „Jak pięknie wyrażad emocje w języku polskim”, 

prowadzenie: Alina Chechelska-Płoskonka, współorganizacja RIK w Katowicach. 

 

5. Strefa rodzinna/strefa rodzinnej aktywności: 

 27.01.2019 r. – Rodzinne spotkania z teatrem „Wojny domowe” Teatr Szydełko, Bawmy się razem 

– Twórczo z WCK, 

 24.02.2019 r. – Rodzinne spotkania z teatrem „Oz” Teatr Szydło, Bawmy się razem                                                                   

z Fundacją Teatru Wodzisławskiej Ulicy, 

 31.03.2019 r. – Rodzinne spotkania z teatrem „Fantazjana – niekoocząca się historia” Prym Art, 

 28.04.2019 r. – Rodzinne spotkania z teatrem „Przygody Koziołka Matołka” Prym Art, 

 7.06.2019 r. – Pierwszy dzieo 50. Dni Wodzisławia Śląskiego – impreza w Rodzinnym Parku 

Rozrywki „Trzy Wzgórza”, 

 29.09.2019 r. – Rodzinne spotkania z teatrem „Wywrócona bajka o Czerwonym Kapturku” Teatr 

Kultureska, Bawmy się razem z Ciocią Klocią, 
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 20.10.2019 r. – Rodzinne spotkania z teatrem „Koty 3” Teatr Gry i Ludzie z Katowic, Bawmy się 

razem – warsztaty upcyklingowe ze szkołą rysunku i malarstwa kreARTywni z Wodzisławia 

Śląskiego, 

 24.11.2019 r. – Rodzinne spotkania z teatrem „Słonik Bombik”, 

 8.12.2019 r. godz.16:00 Mikołajki z WCK, spektakl „Kryształowa Królowa Śniegu” Prym Art, 

 współorganizacja przyjęd urodzinowych dla dzieci – współpraca ze Szkołą Taoca i Animacji 

Taoczymy Joanny Dziedzic. 

 

6. Przeglądy aktywności artystycznej: 

 XX Miejski Festiwal Widowisk Jasełkowych (9.01.2019 r.), współorganizacja z Wydziałem Edukacji 

Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, 

 XXXVIII Wodzisławskie Spotkania z Folklorem (27.10.2019 r.), 

 VIII Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych „Para buch, teatr w ruch” (30.10.2019 r.). 

 

7. Warsztaty: 

 Las w słoju – warsztaty florystyczne z Marzeną Krzewiną z Kwiaciarni Kwiaty Styl, 

 Wiosenne warsztaty artystyczne „Dziewczyny do igieł” – warsztaty haftu z Kornelią Machurą 

z Lilu2Art, 

 Wiosenny ogród w szkle – warsztaty florystyczne z Marzeną Krzewiną z Kwiaciarni Kwiaty Styl, 

 Warsztaty baristyczne z Tymoteuszem Ciecierą z Pracowni Kawy Kawowski. 

 

8. Cykl spotkao „COOLturalny gośd WCK” organizowany z redakcją Gazety Wodzisławskiej: 

 28.01 – spotkanie z Wandą Bukowską, 

 4.03 – spotkanie z Tymoteuszem Ciecierą, 

 8.04 – spotkanie z Michałem Konradem, 

 3.06 – spotkanie z Ireną Sauer, 

 7.10 – spotkanie z Bartłomiejem Miernikiem, 

 4.11 – spotkanie z zespołem Gallileous. 

 

9. Dodatkowe działania: 

 V Festiwal Weselny – Targi Ślubne, udział 38 firm związanych z organizacją przyjęd weselnych, 

 Festiwal dokumentu „Optyka wymienna” (współorganizacja z redakcją Gazety Wodzisławskiej), 

 VI Kokoszycka Jesieo art. – spotkanie z twórczością, współorganizacja z Kołem Gospodyo 

Wiejskich Kokoszyce). 

 



 

 

124 | S t r o n a  

10. Pozyskiwanie środków zewnętrznych i koordynacja projektów. 

– „Cyfrowe Kino Pegaz w Wodzisławskim Centrum Kultury” 

 Wodzisławskie Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 

w ramach pierwszej sesji Programu Operacyjnego „Rozwój kin – cyfryzacja kin”. Zakup cyfrowego sprzętu 

projekcyjnego pozwolił na uruchomienie kina premierowego w jakości 3D oraz umożliwił skorzystanie 

z szerokiej oferty wartościowych filmów polskich, europejskich i kinematografii światowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem dorobku kina polskiego. W ramach dofinansowania placówka otrzymała ponad 95 tysięcy 

złotych, co stanowi połowę wartości sprzętu projekcyjnego. Pozostałą częśd wkładu własnego zapewniło 

miasto Wodzisław Śląski i Wodzisławskie Centrum Kultury. 

Dotacja PISF: 95 164,50 zł; wkład własny WCK: 19 032,90 zł; dotacja celowa UM: 76 131,60 zł, razem: 190 

329,00 zł. 

 

- „Kino Pegaz – zobacz nas!”  

 Wodzisławskie Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 

W ramach drugiej sesji Programu Operacyjnego „Rozwój kin – modernizacja kin”. Dzięki dotacji Kino Pegaz 

wzbogaciło się o odtwarzacz Blu-ray na potrzeby projekcji w ramach cyklicznie prowadzonej edukacji 

filmowej oraz do seansów z audiodeskrypcją. Zakupiony został także zasilacz UPS chroniący nowy 

projektor cyfrowy przed skokami napięcia i zanikiem zasilania. Mając na uwadze dotarcie do jak 

najszerszej grupy odbiorców, WCK postawiło też na zewnętrzną, wizualną formę promocji Kina Pegaz. 

W tym celu na elewacji budynku zainstalowano podświetlany kaseton, którego dotychczas kino 

nie posiadało. 

Dotacja PISF: 5 010,06 zł, wkład własny WCK: 5 010,06 zł, razem:10 020,12 zł. 

 

- „Śląska Muzyka” (Chór Jadwiga) 

 Zrealizowano dwa spotkania – jedno w Wodzisławiu Śląskim, które odbyło się 10.11.2019 r.                            

i dotyczyło uroczystego koncertu z okazji 100-lecia działalności Chóru Jadwiga oraz drugie, 

podsumowujące w Ostravie, które odbyło się 29.12.2019 r. 

 

11. Zawarte umowy o współpracy: 

 z L'imprimerie Théâtre z Rive-de-Gier z Francji, 

 z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, 

 z Filharmonią Śląską im. H. M. Góreckiego w Katowicach, 

 z Kołem Gospodyo Wiejskich w ramach współpracy z zespołem śpiewaczym „Kokoszyczanki”  

z Wodzisławia Śląskiego – Kokoszyc. 
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Amatorski Ruch Artystyczny  

 Codzienna, popołudniowa aktywnośd Wodzisławskiego Centrum Kultury opiera się w dużej mierze 

na Amatorskim Ruchu Artystycznym i to między innymi dzięki niemu organizowane przez instytucję zajęcia 

codziennie odwiedza wiele osób, dowiadując się przy tym o aktualnej ofercie WCK i innych jednostek 

miejskich. ARA jest nieodzownym elementem działalności WCK i stanowi nieoceniony bufor promocyjny, 

dzięki któremu placówka wzmacnia efekty swoich działao. Również dzięki ARA instytucji udaje się 

zintegrowad społecznośd miasta wokół zajęd i działao kulturalnych oraz skoncentrowad ją w jednym 

miejscu. Zajęcia grup ARA odbywają się w siedzibie WCK oraz wynajmowanych pomieszczeniach 

w wodzisławskich placówkach oświatowych.  

 Tygodniowe zestawienie godzin wynajmu sal w poszczególnych placówkach oświatowych 

przeznaczone na zajęcia artystyczne zespołów działających w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego 

przedstawia się następująco: 

1. Zespół Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim: 8 h  

 poniedziałek: 4 h (16:00-20:00) zespół MIRAŻ 

 środa: 4 h (16:00-20:00) zespół MIRAŻ 

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wodzisławiu Śląskim: 11,5 h 

 poniedziałek: 2,5 h (16:30-19:00) KTT SPIN 

 wtorek: 9 h (16:00-21:00 aula, 16:00-20:00 s. gimnastyczna) zespół MIRAŻ 

 środa: 5h (16:00-21:00 aula) TT Memento 

4. Szkoła Podstawowa nr 3: 8 h 

 poniedziałek: 4 h (16:00-20:00) KTT SPIN 

 czwartek: 4 h (17:00-21:00) KTT SPIN 

OGÓŁEM: 32,5 h w tygodniu. 

 

Liczebnośd grup: 

– w pierwszej połowie 2019 r. z oferty zajęd popołudniowych skorzystało ok. 870 osób. Funkcjonowało 

w tym czasie 17 zespołów/kół zainteresowao, w tym KTT SPIN, Miraż, Teatr Taoca Memento, Dziecięcy 

Teatr Szydełko, Młodzieżowy Teatr Szydło, ZPiT Vladislavia, koło plastyczne, koło ceramiki, Sensomaluchy, 

Frankofonki, Nie Dejmy Sie, Akademia Filmowa, Klub Młodego Odkrywcy, Legomaniacy, Wodzisławska 

Orkiestra Rozrywkowa, lekcje gry na pianinie, Miejski Chór Mieszany „Jadwiga”. Dodatkowo 

harmonogram zajęd popołudniowych wzbogacały sekcje działające na zasadach wynajmu sal: Zumba 

Fitness, Salsa, kurs taoca towarzyskiego, dwiczenia 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 drugiej połowie 2019 r. na zajęcia popołudniowe zapisało się ok. 883 osób. Funkcjonowało w tym 

czasie 15 zespołów/kół zainteresowao. Z oferty wycofano 2 koła: Sensomaluchy i Frankofonki, a w ich 
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miejsce wprowadzono Dzieci Cioci Kloci oraz ofertę poszerzono o zajęcia taneczno-akrobatyczne 

Akrobreak i Breakdance. Tymczasowo zawieszono działalnośd Dziecięcego Teatru Szydełko 

oraz Młodzieżowego Teatru Szydło. Ponadto w WCK zostały uruchomione 2 grupy Zumby Fitness, 4 grupy 

salsy, 5 grup kursu taoca, lekcje gry na instrumentach Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych (keyboard 

i gitara), gimnastyka Amazonek. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 

do 22:00, w soboty od 9:00 do 16:00. 

 

Zorganizowane zajęcia: 

 W 2019 roku w ramach ARA zorganizowano około 3300 zajęd artystycznych ARA, zajęd z oferty 

dodatkowej, dodatkowych prób przed występami i udziałem w zawodach. Wśród zajęd wymienid możemy 

15 zakresów tematycznych: plastyczne, ceramiczne, taneczne, instrumentalne, wokalne, teatralne, 

filmowe, akrobatyczne, techniczno-naukowe, sensoryczne i ogólnorozwojowe dla maluchów, biesiadne 

dla seniorów, sportowo-rekreacyjne, językowe dla maluchów, rekreacyjno-ruchowe, folklorystyczne, itp. 

 

Imprezy estradowe: 

 W 2019 roku zespoły ARA zorganizowały 10 premierowych widowisk estradowych, w tym: 

– 4 premiery spektakli teatralnych TT Memento: „Najmniejszy”, „Dialog”, „Sekrety morza” 

oraz „Wyimaginowany świat”, 

– 5 koncertów tanecznych (2 x Miraż, SPIN, 2 x Vladislavia), 

– 1 premiera spektaklu Młodzieżowego Teatru Szydło „Oz”. 

 

Imprezy plenerowe/zewnętrzne dla miasta: 

 W 2019 r. zespoły ARA włączyły się w organizację 21 imprez, w tym m.in.: 

– pierwszy dzieo 50. Dni Wodzisławia Śląskiego z udziałem zespołów ARA, 

– 6 koncertów grupy seniorów „Nie Dejmy Sie” dla jubilatów w Urzędzie Stanu Cywilnego, 

– 10 występów Wodzisławskiej Orkiestry Rozrywkowej podczas imprez miejskich (Obchody Święta 

Konstytucji 3 Maja, Dzieo ARA podczas 50. Dni Wodzisławia Śląskiego, koncert podczas Wigilii dla 

Mieszkaoców, obchody Dnia Strażaka, Letnie koncerty na rynku, Dzieo św. Wawrzyoca, uroczyste obchody 

Dnia Górnika, miejskie obchody Święta Niepodległości  i inne), 

– Spektakl Noworoczny „Najmniejszy” w wykonaniu członków TT Memento, 

– występ kapeli grupy seniorów „Nie Dejmy Sie” podczas otwarcia Dworca Kolejowego  

– występ ZPiT Vladislavia oraz TT Memento podczas Transgranicznego Festiwalu Kultury i Organizacji 

Pozarządowych organizowanego przez Powiat Wodzisławski na Rynku, 

– koncert Miejskiego Chóru Mieszanego „Jadwiga” na wodzisławskim Dworcu Kolejowym. W 2019 roku 

Miejski Chór Mieszany „Jadwiga” wchodzący w skład ARA obchodził jubileusz 100-lecia działalności. 
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Działalnośd edukacyjna: 

 W 2019 r. zespoły ARA zorganizowały 15 różnych przedsięwzięd edukacyjnych: 

– 2 warsztaty „Legomaniacy” dla szkół, 

– spektakl taneczny „Dialog” TT Memento dla szkół miejskich i powiatowych, 

– spektakl taneczny „Sekrety morza” TT Memento dla szkół miejskich i powiatowych, 

– spektakl taneczny „wyimaginowany świat” TT Memento dla szkół miejskich i powiatowych, 

– 2 koncerty edukacyjne „Beleludkowy turniej folkowy” ZPiT Vladislavia, 

– 5 lekcji regionalnych ZPiT Vladislavia, 

– spektakl teatralny „Wojny domowe” Dziecięcego Teatru Szydełko dla szkół i przedszkoli, 

– spektakl teatralny „Oz” Młodzieżowego Teatru Szydło dla szkół miejskich i powiatowych, 

– spektakl teatralny „Oz” Młodzieżowego Teatru Szydło podczas Święta Teatru Małego Widza. 

 

Wyjazdy/warsztaty zewnętrzne: 

 W 2019 roku zespoły ARA zorganizowały 34 wyjazdy/warsztaty: 

– 14 wyjazdów na przeglądy, zawody, konkursy, 

– 14 występów zewnętrznych, 

– 6 obozów/warsztatów artystycznych mających na celu podnoszenie umiejętności członków grup, w tym 

m.in. obóz w Białym Dunajcu, Porąbce, Wodzisławiu Śląskim z Andrzejem Łukowskim oraz Rafałem Harą, 

w Komorni-Lhotce i w Syryni. 

 

Występy podczas imprez obcych: 

 W 2019 roku zespoły ARA wystąpiły ze swoimi spektaklami/koncertami 14 razy: 

– 4 x Nie Dejmy Się (Siemianowice Śląskie, Restauracja „Ostrawa”, Dom Seniora w Rybniku-

Boguszowicach, Dom Seniora Wilchwy), 

– 6 x Vladislavia (DK w Bestwinie, Wilchwy, Skrzyszów, Jastrzębie Zdrój, impreza WUTW, GCKSiT 

Gołkowice), 

– 2 x Młodzieżowy Teatr Szydło ze spektaklem „Oz” (RCK Rydułtowy, DK Boguszowice), 

– 2 x Dziecięcy Teatr Szydełko ze spektaklem „Wojny domowe” (DK Boguszowice, DK Suszec). 

 

Przeglądy i festiwale: 

 W 2019 roku ARA zorganizował 6 przeglądów/konkursów twórczości artystycznej: 

– Klub Taoca Towarzyskiego SPIN był gospodarzem XVIII Gali Tanecznej MIX pod Honorowym Patronatem 

Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, 

– ZPiT Vladislavia zorganizowała przegląd gawędziarzy śląskich pn. „Fedrowani w godce”,  

– VIII Para buch, teatr w ruch - Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych, 

– III Festiwal Taoca „Senior Dance” z Wodzisławskim Uniwersytetem III wieku, 
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– IV YETI (Young Explorer, Technican, Inventor) – impreza dla miłośników lego, majsterkowania 

i eksperymentów naukowo-technicznych, 

- XXXVIII Wodzisławskie Spotkania z Folklorem. 

 

Inne imprezy: 

 Zespoły ARA zorganizowały dodatkowo 10 innych wydarzeo: 

– 2 baliki karnawałowe dla dzieci, 

– 5 spotkao wigilijnych (Vladislavia, Spin, Miraż, Nie Dejmy Się, TT Memento), 

– 2 imprezy integracyjne seniorów Nie Dejmy Sie, 

– spotkanie ze św. Mikołajem u Dzieci Cioci Kloci. 

 

Osiągnięcia: 

 Na koncie Wodzisławskiego Centrum Kultury w 2019 r. przybyły 44 nagrody, w tym: 7 złotych 

medali, 10 srebrnych i 1 brązowy medal na zawodach o randze krajowej, europejskiej i światowej. Zespoły 

ponadto zdobyły 26 innych nagród poza podium oraz wyróżnieo, tj.: 

– zespół taneczny Miraż (Art Challenge - Professional Dance Organization – Rybnik, 6 kwietnia: 2 złote 

medale, 2 srebrne medale, 1 srebrny medal, 1 brązowy medal; KM IDO Modern & Contemporary – Rawa 

Mazowiecka, 26-28 kwietnia: 1 srebrny medal; XVIII Wodzisławska Gala Taneczna MIX, 13 kwietnia: 

1 złoty medal; KM IDO Show Dance – Raszyn, 1-2 czerwiec: 2 srebrne medale), 

– Klub Taoca Towarzyskiego SPIN (Międzynarodowy Turniej Formacji Tanecznych RADOM OPEN 2019, 

8 kwietnia: brązowy medal; XVIII Wodzisławska Gala Taneczna MIX, 13 kwietnia: złoty medal; Mistrzostwa 

Polski Formacji Tanecznych Federacji Taoca Sportowego w Radomiu, 12 października: 2 złote medale; 

Międzynarodowe Zawody Taneczne Perchtoldsdorfer Dance-Cup 2018 we Wiedniu, 30 listopada 2019: 

IV miejsce), 

– Dziecięcy Teatr Szydełko i Młodzieżowy Teatr Szydełko (7. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dziecięcych 

„Przestrzeo wyobraźni”, 10 kwietnia: 2 x I miejsce; XVI Przegląd Teatrów Dziecięcych „Scenka” w Rybniku, 

20 marca: I miejsce; XXV Dziecięcy Festiwal Teatralny w Czerwionce-Leszczynach, 9 maja: II miejsce; 

laureat 40. Festiwalu Teatru Młodych „Dziatwa” w Łodzi), 

– ZPiT Vladislavia (I Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka w Katowicach, 6 października: II miejsce dla 

Natalii Mikołasek). 

 

Gazeta Wodzisławska 

 Ważną działalnością Wodzisławskiego Centrum Kultury jest również redagowanie, wydawanie 

i dystrybucja bezpłatnego miesięcznika społeczno-kulturalnego pt. „Gazeta Wodzisławska”, który promuje 

i relacjonuje nie tylko wydarzenia realizowane przez WCK, ale i inne przedsięwzięcia odbywające się 

na terenie Wodzisławia Śląskiego. W miesięczniku znajdują się także przydatne dla mieszkaoców 
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informacje o charakterze społecznym, inwestycyjnym czy urzędowym. Materiały dotyczące różnorodnej 

działalności jednostek miejskich, w tym WCK, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji „Centrum”, Muzeum i innych, zamieszczane są zarówno w wydawanym 

sukcesywnie miesięczniku, jak i na portalu internetowym gazety oraz profilu Facebook. Są to nie tylko 

artykuły, wywiady, zapowiedzi i relacje z imprez, ale także obszerne fotorelacje. „Gazeta Wodzisławska” 

z ramienia Wodzisławskiego Centrum Kultury organizuje również imprezę sportową pn. „Bieg Gazety 

Wodzisławskiej – Memoriał im. Leszka Kowalczyka”. Wydarzenie to stawia na promowanie aktywnego 

stylu życia, rywalizacji fair play i adresowane jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych, także spoza Wodzisławia Śląskiego. W 2019 roku odbyła się 27. edycja biegu, który 

od lat cieszy się dużym zainteresowaniem i na stałe wpisał się w kalendarz imprez miejskich.  

 

Dział Techniczny 

 Zadania zrealizowane bądź nadzorowane przez Dział Techniczny w 2019 roku: 

– wymiana wyciągarki ekranu kinowego wraz z olinowaniem, 

– remont magazynu i szatni personelu sprzątającego, 

– remont sali kameralnej z przyległym magazynkiem (w tym: malowanie ścian, położenie tynku 

żywicznego, wykonanie obudowy kaloryferów, wymiana nawierzchni podłogi), 

– wykonanie wentylacji w archiwum, 

– remont biura Działu Księgowości i Kadr, 

– montaż ekranów akustycznych w sali widowiskowej, 

– rozpoczęcie remontu rozdzielni elektrycznej (prace porządkowe, likwidacja starej rozdzielni elektrycznej 

i okablowania, ułożenie nowych kabli), 

– remont kabiny projekcyjnej – dostosowanie do uruchomienia cyfrowego kina premierowego w mieście 

(prace porządkowe i demontaż urządzeo, wymiana drzwi, ułożenie płytek na podłodze, wymiana armatury 

w WC, malowanie), 

– remont pomieszczenia akustyków (malowanie, montaż gniazd elektrycznych, podwieszenie sufitu, 

montaż mebli), 

– wykonanie dodatkowego oświetlenia sceny i pomostów, 

– podłączenie kinowego projektora cyfrowego, 

– wykonanie oświetlenia gablot informacyjnych, 

– montaż lamp awaryjnych, 

– montaż nowych klimatyzatorów w sali kameralnej i pomieszczeniach biurowych, 

– termomodernizacja dachu wraz z przygotowaniem pod montaż instalacji fotowoltaicznej wraz 

z robotami towarzyszącymi. 
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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
 

 Biblioteka jest główną publiczną biblioteką miasta i powiatu. Zapewnia obsługę biblioteczną 

mieszkaoców miasta Wodzisławia Śląskiego i Powiatu Wodzisławskiego. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu 

potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkaoców regionu, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi 

kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej. 

 Do podstawowych zadao  Biblioteki należą: gromadzenie, opracowywanie oraz przechowywanie  

materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-

bibliograficznej oraz działao popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo. Biblioteka 

współpracuje z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie 

rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczności miasta  i powiatu. MiPBP  

w Wodzisławiu Śl. sprawuje nadzór merytoryczny nad 7 filiami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego 

oraz nad 8 bibliotekami gminnymi i miejskimi wraz z podległymi filiami (18) z terenu Powiatu 

Wodzisławskiego. Wszystkie powyższe zadania zostały zrealizowane. 

 

W 2019 roku dotacja na działalnośd Biblioteki wynosiła: 

 

1 715 826,00 zł - dotacja Urzędu Miasta, 

   150 000,00 zł - dotacja Starostwa Powiatowego, 

     53 330,00 zł - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - "Zakup nowości wydawniczych     

                             do bibliotek publicznych", 

     14 000,00 zł - "Partnerstwo dla książki" - "Biblioteka to zespół", 

       5 600,00 zł - "Promocja czytelnictwa" - "Wodzisławskie Chotomalia". 

       

Księgozbiór 

   

  Stan księgozbioru w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej na dzieo 31.12.2019 roku 

wynosił 169 547 woluminów. W 2019 r. ze środków samorządowych zakupiono 3562 woluminy na sumę 

80.135,96 zł. Dla Biblioteki Głównej przekazano 2.514 wol. za kwotę 58.233,81 zł, dla filii 1048 

egzemplarzy na kwotę 21.902,15 zł. 

  Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 2,296 książek za kwotę 

53.330,00 zł, o 5 330,00 zł więcej niż w roku 2018.  W 2019 r. wodzisławska Biblioteka pozyskała dary, 

głównie od osób prywatnych - 504 egz. na kwotę 8.743,15 zł. 

 W 2019 r. stan zbiorów w Dziale Muzycznym wynosił 20.821 szt., w tym 9.806 płyt CD, DVD,  

3.372 szt. książek audio, 398 szt. książek mówionych, 5.933 szt. płyt gramofonowych, 1.312 szt. nut 
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i książek. Zakupione książki to głównie powieści obyczajowe, sensacyjne, thrillery, kryminały, reportaże, 

biografie książki podróżnicze, a także lektury szkolne. W 2019 roku zakupiono 703 szt. zbiorów za łączną 

kwotę 18.289,81 zł, (płyt CD, DVD - 359 szt. na kwotę 10.840,56 zł oraz 344 szt. książek audio na kwotę 

7.449,25 zł). 

 

Czytelnictwo 

 

 W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej zarejestrowano 11.166 czytelników, którzy 

odwiedzili naszą bibliotekę 121.581 razy i wypożyczyli 192.021 egz. książek. 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wskaźniki czytelnictwa Biblioteki Głównej. 

 

 
FILIA 

 
Liczba czytelników 

 
  

 
Liczba odwiedzin 

czytelników  
wypożyczających  

książki  

 
Liczba 

wypożyczeo 
na zewnątrz 

 

CENTRALA 
Wypożyczalnia dla Dorosłych, dla 
dzieci, Dział Muzyczny, Czytelnia 

 
8 401 

 
71 018 

 
143 412 

F.1 Wilchwy 472 5560 7 631 

F.2 Szpital 155 571 1 958 

F.5 Radlin-Remiza 203 1298 4 044 

F.9 Kokoszyce 259 3417 3 451 

F.10 Zawada 315 2209 3 132 

F.13 Os. XXXlecia 1 140 11620 23 241 

F.15 Jedłownik 221 1960 4 728 

RAZEM 11 166 97 653 192 021 

 

 

 W 2019 r. z usług Czytelni skorzystało 2.256 użytkowników, wypożyczając na miejscu 4.312 

książki. Czytelnia prowadzi również popularne, krótkie wypożyczenia zbiorów do domu (170 osób 

wypożyczyło 424 książki). Biblioteka prenumeruje 49 tytułów czasopism dostępnych w prenumeracie oraz 

udostępnia czasopisma lokalne, które są darem gmin i instytucji. W minionym roku wypożyczono ok. 2500 

egz. czasopism. W 2019 roku udostępniono 395 wol. oprawnych czasopism. Czytelnikom korzystającym 

z codziennej prasy udostępniono 11.720 egz. prasy codziennej i czasopism. Łącznie z filiami Biblioteka 

prenumeruje 55 egz. czasopism. 

 Czytelnicy mają możliwośd samodzielnego przeglądania zasobów księgozbioru w systemie Sowa. 

W 2019r. zanotowano 16.040 logowao (o 448 więcej niż w roku 2018). Złożono 4.509 zamówieo na książki 
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oraz 5219 prolongat. MiPBP kontynuowała zakup (w ramach działającego konsorcjum w Bibliotece 

Śląskiej)  internetowej platformy książek elektronicznych IBUK -Libra. Z bezpłatnego dostępu do 

komputerów i Internetu skorzystało 4783 czytelników. Czytelnicy Działu Muzycznego wypożyczyli 20 971 

zbiorów muzycznych. 

 

Najważniejsze działania promocyjne w zakresie upowszechniania czytelnictwa dla dorosłych: 

 

 W ciągu całego roku Biblioteka organizowała wiele spotkao autorskich dla dorosłych czytelników,        

związanych z promocją książki. Do najciekawszych należały m.in.: 

– Piotr Milewski „Islandia albo najzimniejsze lato...", 

– Urszula Dudziak „Wyśpiewam Wam więcej", 

– Emilia Krakowska „Aktorzyca", 

– Paweł Pieczka „Rajza w nieznane",  

– Sylwia Winnik „Dziewczęta z Auschwitz", 

– Beata Lewandowska-Kaftan „Afryka jest kobietą", 

– Robert Gondek „Ekwador i Galapagos", 

– Artur Andrus - spotkanie z okazji 70-lecia Biblioteki, 

– Ewa Kassala - autorka m.in trylogii o królowych egipskich i kobietach w Biblii, 

– Halina Kunicka -„Świat nie jest taki zły", 

– Thomas Arnold  „Mauzoleum". 

 Biblioteka kontynuuje cykl spotkao Dyskusyjnych Klubów Książkowych w ramach projektu 

Instytutu Książki, które odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu w Czytelni. Odbywają się również spotkania 

Klubu Dobrych Myśli na filii nr 13. 

 W Bibliotece zorganizowane zostały 22 różnorodne wystawy, w tym w "Galerii pod Fikusem" 

zlokalizowanej w Bibliotece Głównej zorganizowano 11 wystaw. Oto one: 

– „Ikony" Adama Kałuży, 

– z okazji 50. rocznicy Dni Wodzisławia Śląskiego - wystawa, prezentacja, spotkanie  z władzami miasta 

i delegacjami zagranicznymi, 

– z okazji 70-lecia utworzenia Biblioteki, (archiwalna wystawa zdjęd i wycinków prasowych),  

– „Wybory 89" z okazji 30 .rocznicy pierwszych wolnych wyborów czerwcowych - wystawa oraz wykład 

dr Adama Dziuby z IPN "Czy to już demokracja", 

– z okazji 74. rocznicy wyzwolenia Wodzisławia Śląskiego - wykład Wojciech Kempy, 

– z okazji 79. rocznicy zbrodni katyoskiej oraz 9 rocznicy katastrofy pod Smoleoskiem - wystawa oraz 

wykład dr Dominika Abłamowicza i film "Katyo", 
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– „Nasze Podlasie"- wystawa fotografii Joanny i Arkadiusza Zientali, 

– „Trzy odsłony obrazów"- wystawa WUTW,                                                                           

– „Aniołowo"- wystawa rękodzieła Warsztatów Terapii Zajęciowych. 

 W Galerii "Warto", działającej w Filii nr 13 zorganizowano 11 wystaw i 2 wernisaże: wystawa 

rękodzieła, (m.in. uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Perła"), fotografii, biżuterii, ilustracji oraz 

wystaw twórczości plastycznej uczniów SP nr 10. 

  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim bierze aktywny udział w 

ogólnopolskich jak i lokalnych akcjach promujących czytelnictwo. 

 We wrześniu 2019 r. Biblioteka brała udział w akcji Narodowe Czytanie pod honorowym 

patronatem pary prezydenckiej. W 2019 r. w ramach akcji czytano Antologię Nowel Polskich - „Katarynkę" 

Bolesława Prusa. Wydarzenie odbyło się w czasie trwania Wodzisławskiej Nocy Teatrów i cieszyło się 

ogromnym zainteresowaniem. W 2019 r. Biblioteka brała także w Powiatowym Festiwalu Kultury 

zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe. Biblioteka promowała swoją działalnośd tworząc „Wyspę 

książki" wraz z zaproszonymi bibliotekami gminnymi. W październiku 2019 r. odbyła się ogólnopolska Noc 

Bibliotek, której gościem specjalnym był znany podróżnik „Hajer” - Mieczysław Bieniek. 

Przykłady wydarzeo promujących czytelnictwo dzieci młodzieży 

 Najbardziej liczna grupa odwiedzających MiPBP i czytających dzieci to przedszkolaki oraz dzieci 

w wieku 6-12 lat. To najaktywniejsi czytelnicy. Na pewno duże znaczenie dla czytelnictwa tej i młodszej 

grupy ma prowadzenie od dwóch lat akcji czytelniczej „Mała książka – Wielki Człowiek", w której  

w minionym roku wzięło udział 100 dzieci. Niezmiennym zainteresowaniem wśród czytelników aktywnie 

wypożyczających cieszyły się krótkie opowiadania, powieści fantastyczne, przygodowe książki  

o minecrafcie i komiksy oraz lektury. 

  Dla dzieci i młodzieży Biblioteka zorganizowała wiele ciekawych wydarzeo promujących 

czytelnictwo, w tym: 

– ferie zimowe - „Biblioteczne biuro śledcze", spotkania autorskie dla dzieci (Agnieszka Frączek, Ewa 

Chotomska, Łukasz Dębski, Krzysztof Pławecki, Roman Pankiewicz), 

 – Ogólnopolski Tydzieo Bibliotek (cykl spotkao i przedstawieo teatralnych), wieczór z Andersenem,  

–  wakacje letnie w Bibliotece, 

– „Bajkowa karuzela" oraz „Fit wakacje z fit książką" to cykl różnorodnych zajęd plastycznych, literackich, 

konkursów i zabaw. Bibliotekarze promują ideę czytania dzieciom poprzez częstą współpracę  

z przedszkolami i szkołami, 

– ogólnopolska kampania „Cała Polska Czyta Dzieciom" to już tradycja w Bibliotece, włączają się w nią 

także gościem szczególni - władze naszego miasta. W trakcie kampanii odbywają się m.in.: pasowanie 
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na czytelnika, uroczyste czytanie przez władze miasta, spektakle teatralne w wykonaniu uczniów  

z zaprzyjaźnionych szkół. 

  Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży Biblioteki Głównej oraz filie miejskie prowadziły w minionym 

roku „Chotomalia" - projekt dofinansowany przez MKiDN, zorganizowany z okazji 90. rocznicy urodzin 

Wandy Chotomskiej. Przedsięwzięcie skierowane było do dzieci w wieku od 6 lat. Dużym powodzeniem 

cieszyły się również corocznie obchodzone święta czytelnicze: „Światowy dzieo Pluszowego Misia", 

„Międzynarodowy Dzieo Książki", „Międzynarodowy Dzieo Poezji", „Biblioteka z Niespodzianką", 

konkursy recytatorskie m.in.: „Wodzisławski rym, cym cym", literackie, plastyczne gry i zabawy 

integracyjne, czytanie na dywanie, spektakle teatralne oraz szereg działao popularyzujących czytanie. 

Ciekawym wydarzeniem była międzynarodowa wystawa z okazji 60. rocznicy urodzin Smerfów 

zorganizowana przy współpracy z Ambasadą Belgii. Biblioteka przy współpracy z Parafią WNMP była 

również organizatorem konkursu na wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej. 

 W celu realizacji zadao w zakresie promocji czytelnictwa Biblioteka oraz filie biblioteczne 

kontynuują współpracę ze szkołami i przedszkolami zlokalizowanymi na terenie naszego miasta oraz  

z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej, ośrodkami WORiT, „Perła "oraz placówkami powiatowymi. 

  

Formy pracy i działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

  Dział Muzyczny posiada w swojej ofercie zbiory dedykowane czytelnikom niepełnosprawnym 

oraz osobom z dysfunkcją wzroku. Czytelnicy mają do dyspozycji 3 372 audiobooków, 398 tytułów książek 

mówionych nagranych na kasetach magnetofonowych oraz ok. 2 000 książek nagranych na karty Compact 

Flash odtwarzanych w urządzeniu CZYTAK, a także 9 806 płyt CD z muzyką rozrywkową i klasyczną. 

W ramach otrzymanej dotacji z MKiDN dokonano zakupu 33 tytułów książek z tzw. dużą czcionką, które 

powiększyły ofertę przeznaczoną dla osób słabowidzących. 

E-booki, których biblioteka posiada blisko 2100 tytułów dostępna jest na platformie IBUK Libra. Dział 

Muzyczny posiada stanowisko z dostępem do Internetu, przystosowane dla osób niepełnosprawnych 

(klawiatura, mysz, programy komputerowe). 

 W 2019 r. w Dziale Muzycznym zarejestrowano 30 czytelników niedowidzących 

z niepełnosprawnością. Odnotowano 270 wizyt osób niewidomych i niedowidzących, którym 

wypożyczono 1 095 książek audio. Od wielu lat Bibliotekę odwiedzają zorganizowane grupy z opiekunami 

z Zespołu Placówek Szkolno -Wychowawczo-Rewalidacyjnych, Powiatowego Ośrodka Wsparcia „PERŁA” 

w Wodzisławiu Śląskim, a także wychowankowie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gorzycach, którzy 

korzystają z oferty spektakli teatralnych dla dzieci. Seniorzy, osoby z dysfunkcją wzroku oraz osoby 

niepełnosprawne korzystają z wielu spotkao dedykowanych wszystkim czytelnikom dorosłym, w tym 

osobom starszym. Biblioteka była współorganizatorem wystawy prac słuchaczek Wodzisławskiego 
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Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Trzy odsłony obrazów", a także Dnia Aktywnego Seniora 

organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim oraz naszą instytucję. 

 

Modernizacja 

 

  W minionym roku Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna otrzymała środki finansowe 

w ramach dotacji celowej z Urzędu Miasta na zadanie związane z budową windy, pn.: „Przebudowa 

wejścia MiPBP wraz z lokalizacją windy". Wykonano niezbędną dokumentację oraz pozytywnie 

rozstrzygnięto przetarg na powyższe zadanie i rozpoczęto jego realizację. W roku 2019 wykonano również 

osuszanie piwnic w budynku Biblioteki Głównej oraz pomalowano pomieszczenia filii nr 10 w Zawadzie 

i Dział dla dzieci w Filii nr 13 na os.  XXX -lecia.   

 Rok 2019 w działalności Biblioteki był bardzo dobrym rokiem. Biblioteka obchodziła jubileusz 70-

lecia działalności, który był wspaniałą okazją do podsumowania pracy na rzecz mieszkaoców miasta 

i powiatu.            

  W roku 2019 zostały zrealizowane w szerokim zakresie wszystkie statutowe zadania Biblioteki,    

na które pozyskano dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2019  

w Bibliotece Głównej i na filiach zorganizowano 411 różnorodnych działao kulturalnych, w których wzięło 

udział 10 067 osób. 

 

Muzeum 
 

 Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, jest samorządową instytucją kultury utworzoną na podstawie 

uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wodzisławia Śląskiego oraz decyzją Ministra Kultury 

i Sztuki z dnia 1 stycznia 1971 r. Organizatorem Muzeum jest Gmina Wodzisław Śląski, która zapewnia 

Muzeum środki potrzebne do jego utrzymania i rozwoju. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji 

kultury pod numerem 3 z dnia 29 maja 2000 roku i posiada osobowośd prawną. Muzeum działa 

w szczególności na podstawie: ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 ze 

zm.); ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 406 ze zm.); ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 

U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) i oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst 

jednolity  Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.).  

Stan zatrudnienia Muzeum na 31.12.2019 r. wyniósł 8 osób, 7 osób zatrudnionych jest w pełnym 

wymiarze godzin, 1 na ½ etatu. 

 Stan przedstawia się następująco: dyrektor – Sławomir Kulpa, 5 pracowników merytorycznych, 

księgowośd i administracja – Urszula Szymczyk, rzemieślnik muzealny – Kazimierz Flis. 
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Badania naukowe archeologiczne przeprowadzone przez pracowników Muzeum 

 

 W związku z kapitalnym remontem pałacu Dietrichsteinów prowadzono prace archeologiczno-

architektoniczne. Podczas remontu skuto niemal wszystkie tynki, gdzie odsłonięto wiele elementów 

pierwotnego rozplanowania pałacu. Odkryto m.in. zamurowane dawne przejścia, miejsca, gdzie stały 

piece kaflowe, nieistniejące klatki schodowe oraz inne detale związane z początkami funkcjonowania 

pałacu powstałego w poł. XVIII w.  

W sali parteru wykonano badania archeologiczne, gdzie odkryto setki cennych zabytków 

związanych funkcjonowaniem wcześniejszego założenia zamkowego (od średniowiecza XIV w., 

aż po pierwszą poł. XVIII w. Badaniom architektonicznym poddano również mury zewnętrzne pałacu, gdzie 

odkryto starą kanalizację biegnącą wewnątrz murów. Całośd została zadokumentowana i stanowid będzie 

podstawę dla poznania historii tego obiektu i życia pałacowego. Wykonano prace dokumentacyjne.   

Prowadzenie badao archeologicznych na starówce wodzisławskiej przy ulicy Zgody, gdzie odkryto 

nawarstwienia kulturowe z materiałem zabytkowym późnego średniowiecza po XIX w. Zabytki zostały 

zabezpieczone i zakonserwowane.  

Bardzo cennym zabytkiem archeologicznym odkrytym w żwirowni na Uroczysku w Lubomi było 

koło drewniane. Ranga tego znaleziska jest znacząca w skali europejskiej. Na miejscu wykonano badania 

terenowe, a zabytek wysłano do konserwacji i analiz specjalistycznych. Wiele ośrodków w Polsce 

i zagranicznych interesuje się tym odkryciem,  

 Cennym znaleziskiem był także fragment ciosu mamuta znaleziony w żwirowni w Nieboczowach, 

który oddano do konserwacji. 

 

Badania archiwalne nad historią miasta 

 

 Przeprowadzono badania biblioteczne i archiwalne dotyczące historii Wodzisławia Śląskiego 

w Bibliotece Śląskiej (publikacje i czasopisma dotyczące ziemi wodzisławskiej oraz przeprowadzono 

kwerendy i poszukiwania w najnowszych opracowaniach historycznych, pod kątem artykułów 

i wiadomości dotyczących Wodzisławia Śląskiego i ziemi wodzisławskiej). 

 Prowadzono prace Archiwum Paostwowym w Katowicach oddział w Cieszynie, Raciborzu, 

Instytucie Pamięci Narodowej, Muzeum w Rybniku, Muzeum Śląskie, Muzeum Historii Katowic, Muzeum 

w Gliwicach,   

 

Publikacje książkowe poświęcone historii miasta 

– Sławomir Kulpa, „Wodzisław Śląski, Obrazy z przeszłości,” Wodzisław Śląski 2019, s. 372., 

– Jęczmionka D., K. Kłosioska, „50 lat wspomnieo... Złoty Jubileusz dni Wodzisławia. To były piękne dni”, 

Wodzisław Śląski, 2019, s. 80. 
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Wydawnictwa okolicznościowe 

– Furmanek M., Kulpa S., „Kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża”, Wodzisław Śląski 2019, 

– Kulpa S., „Początki kolei w Wodzisławiu Śląskim”, Wodzisław Śląski 2019. 

 

Artykuły  

– Piotr Hojka, „Z dziejów wodzisławskiej służby zdrowia cz. III. Budowa nowego szpitala w Wodzisławiu”, 

Wodzisław Śląski 2019. 

– Piotr Hojka, „Pomnik Powstaoców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim”, Wodzisław Śląski 2019, 

 – Piotr Hojka, „Wyścig Wodzisław-Karwina-Wodzisław”, Wodzisław Śląski 2019. 

 

 Ponadto Wodzisławskie Muzeum w minionym roku wzięło udział w międzynarodowej konferencji 

archeologicznej pn. „XXI Śląskie Sympozjum Archeologiczne, Śląsk i ziemie ościenne w pradziejach, 

średniowieczu i czasach nowożytnych”. Konferencja odbyła się we Wrocławiu, w dniach 23-24 maja. 

Wygłoszono trzy wykłady:  

– Kulpa S., Podgórski A. 2019. Badania archeologiczno-architektoniczno-historyczne grobowca 

„Bordynowskiej Pani”, Grabówka stan. 2, pow. wodzisławski. 

–  Kulpa S., Furmanek M., Głąb H., Grupa M., Kuzio-Podrucki A., Podgórski A., Sady A. 2019. Badania 

sarkofagów nr 1 i 2 z krypty rodu Hochbergów w kościele pw. św. Mikołaja w Świebodzicach.  

– Kulpa S., Furmanek M., Głąb H., Grupa M., Grupa D., Podgórski A., Sady A. 2019. Wyniki badao sarkofagu 

nr 5 i 12 z krypty rodu Promnitz w kościele Wszystkich Świętych w Pszczynie. 

Skrót referatów ukazał się /w:/ Cendrowska M., Kopec M., Mackiewicz M., Masojd M. (red.), XXI Śląskie 

Sympozjum Archeologiczne, Śląsk i ziemie ościenne w pradziejach, średniowieczu i czasach nowożytnych, 

Wrocław, 23-24 maja 2019.  

 

Wystawiennictwo  

 

 Ze względu na trwający remont pałacu Dietrichsteinów i ograniczone możliwości wodzisławskie 

Muzeum przygotowało i udostępniało wystawy plenerowe na wodzisławskim Rynku i w Miejskiej 

i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim.  

 Należy dodad, że pracownicy Muzeum przygotowali nowe miejsce wystawiennicze pod arkadą, 

tzw. „Galerię Muzeum”, utworzoną w podcieniach wodzisławskiego Rynku nr 23, gdzie prezentowano 

następujące wystawy: 

– „Wodzisławski Rynek przed laty", 24.04 - 31.12.2019 r. (Galeria Muzeum), 

– „To były piękne dni... 50 lat Dni Wodzisławia w obrazach", 06.06 – 04.09.2019 r. (Rynek), 
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– „To były piękne Dni... Dni Wodzisławia w czasach PRL-u. Wystawa z okazji jubileuszowych, 50 Dni 

Miasta", 15.07 - 16.09.2019 r. (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim), 

– „Kościół i cmentarz pw. Świętego Krzyża w Wodzisławiu Śląskim", 06.09 – 07.11.2019 r. (plac przy 

kościele parafialnym, następnie Rynek), 

– „Niepodległa", 11.11 – 04.12.2019 r. (Rynek), 

– „Boże Narodzenie w Wodzisławiu na przestrzeni dziejów", 06.12 – 31.12.2019 r. (Rynek). 

 W związku z remontem pałacu Dietrichsteinów pracownicy Muzeum skupili się na opracowaniu 

scenariuszy pod przyszłe ekspozycje stałe, jakie mają byd prezentowane w Pałacu Dietrichsteinów. 

Scenariusz wystawy archeologicznej: pradzieje, wczesnośredniowiecze. średniowiecze i czasy nowożytne 

z uwzględnieniem miasta Wodzisławia Śląskiego i zabytków pozyskanych w trakcie badao 

archeologicznych, scenariusz wystawa poświęcona kulturze regionu, scenariusz wystaw historii 

najnowszej: Okres (1900-1939), II wojna światowa, czasy PRL-u. 

 

Wydarzenia edukacyjne: 

 Muzeum w Wodzisławiu Śląskim zorganizowało następujące wydarzenia edukacyjne dla 

wodzisławian: 

– Ferie z Muzeum: „Muzealny wehikuł czasu - Średniowieczny Wodzisław” - 12.02 oraz 15.02, „Zwiedzanie 

Kościoła Ewangelickiego dla dorosłych” - 12.02 oraz 15.02, „Wyjazd do Chlebowej Chaty w Brennej „- 

14.02.2019 r., 

– Wakacje z Muzeum: „Średniowieczny wehikuł czasu” - 04.07, „Zwiedzanie Kościoła Ewangelickiego dla 

dorosłych” - 13.07 i 20.07, „Maski z paper-mâché” - 18.07, „Utopek Zeflik i szara Dama w masie solnej” – 

1.08.2019 r. 

 

Różne prace dotyczące pozyskiwania i opracowania zbiorów 

– Wstępne prace konserwatorskie zabytków pozyskanych w czasie prac archeologicznych w pałacu 

Dietrichsteiów oraz, 

– zabezpieczenie koła drewnianego do konserwacji w Pracowni Dokumentacji i Konserwacji Instytutu 

Archeologii Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, 

– inwentaryzowanie i segregowanie sprzętu własnego Muzeum, utylizacja starego sprzętu, 

– porządkowanie zbiorów w Magazynie Działu Archeologii; W związku z pozyskaniem zabytków układano 

i przepakowywanie materiałów zabytkowych. Zakup regału i materiałów pakunkowych  

– przeprowadzono bieżące prace porządkowe w szafach magazynów, czyszczenie, segregowanie, 

przenoszenie, 

– przekazano do konserwacji sztandar ze zbiorów Muzeum Stowarzyszenia św. Barbary z 1894 r. z Radlina 

(prace finansowane przez miasto Radlin), 
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– wytypowano i przekazano zabytki papierowe do konserwacji z działu historii Archiwum Paostwowego  

w Katowicach, 

– prace konserwatorskie pozyskanych dokumentów. 

 

W roku 2019 r. pracownicy Muzeum wodzisławskiego podnosili kwalifikacje i wymieniali doświadczenia: 

– Udział w specjalnym szkoleniu w zakresie konserwacji papieru w Archiwum Paostwowym w Katowicach 

pracowników działów merytorycznych Muzeum, 04.02.2019 r., 

– wizyta studyjna w Muzeum Powstao Śląskich w Świętochłowicach pracowników działów merytorycznych 

Muzeum, 05.07.2019 r., 

-– udział w konferencji „Biblioteki muzealne dziś i jutro”, Muzeum Śląskie w Katowicach, 04.06.2019 r., 

– wizyta w Dziale Inwentaryzacji Muzeum Śląskiego w Katowicach, wymiana doświadczeo dotycząca 

systemu inwentaryzowania zbiorów, 

– udział w zebraniach połączonych z wykładami tematycznymi Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia 

Naukowego Archeologów Polskich, Bytom, 

– udział w Międzynarodowej Konferencji „XXI Śląskie Sympozjum Archeologiczne. Śląsk i ziemie ościenne 

w pradziejach, średniowieczu i czasach nowożytnych”, Wrocław, 2019 r. (A. Podgórski), 

– współpraca z IPN Katowice, dotycząca bieżących spraw naukowych oraz warsztatu wystawienniczo-

badawczego, 

– uczestnictwo w wydarzeniach miejskich i regionalnych (organizowanych przez wespół z Grupę 

Rekonstrukcji Historycznej Powstaniec Śląski oraz GRH Herr-Piechota, Stowarzyszenie Razem Można 

Więcej, Teatr Wodzisławskiej Ulicy, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej), 

– konkurs historyczny w Szkole Podstawowej w Czyżowicach (jury), 

– udział w Dniach Patrona ZST, L 

– wykład na konferencji naukowej dotyczącej 100 - lecia I powstania śląskiego w Tarnowskich Górach, 

– wizyta w Galerii Historii Miasta Jastrzębie Zdrój,  

– wizyta w Muzeum Śląska w Hlucinie. 

 

Zbiory, Zabytki i opracowania katalogowe  

 Stan zbiorów wodzisławskiego Muzeum przedstawia się tak: 

– Dział Historii 

Dział Historii, stan na 31.12.2018 r.: 2518; stan na 31.12.2019 r.: 2561; przybyło w 2019 r.  43 

– Dział Kultury Regionu 

Dział Kultury Regionu - 1036, przybyło - 41 pozycji, (52 przedmioty), Dział Etnograficzny – 1116, przybyło, 

146 pozycji, (160 przedmiotów). 

– Biblioteka Muzeum  



 

 

140 | S t r o n a  

W okresie sprawozdawczym przejrzano i wpisano do biblioteki pozycje; (62 książki i 9 egzemplarze 

czasopism). Prace inwentaryzacyjne prowadzone są w programie BibliotekarzNET. Obecnie stan muzealnej 

biblioteki wynosi 2537 pozycji książkowych i 1727 czasopism. Książki rozmieszczone są w działach 

merytorycznych Muzeum oraz magazynie Działu kultury Regionu. 

Informacja w obszarze: 
III. 10 konsultacji społecznych 
 

 Wykaz konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą 

nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 

Lp. Temat konsultacji Inicjator Sposób informowania 
oraz przeprowadzenia 

Czas trwania Liczba 
uczestni- 
ków 

1. 1. Zwolnienia z podatku od 
nieruchomości w ramach 
pomocy de minimis dla mikro 
i małych przedsiębiorców na 
terenie Miasta Wodzisław 
Śląski  

Prezydent 
Miasta 

zmiZamieszczenie projektu 
uchwały na stronie 
internetowej Urzędu 
Miasta Wodzisławia 
Śląskiego, na stronie 
internetowej Miasta  
w zakładce NGO,  
w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tablicy 
ogłoszeo Urzędu 
Miasta Wodzisławia 
Śląskiego. Konsultacje 
przeprowadzone  

w formie papierowej oraz 
elektronicznej. 

3.01-18.01.2019 r. 0 

2. 2. Ustalenie kryteriów rekrutacji 
i liczby punktów za 
poszczególne kryteria oraz 
dokumentów niezbędnych do 
ich potwierdzenia, 
stosowanych w postępowaniu 
rekrutacyjnym na drugim 
etapie do publicznych 
przedszkoli, dla których 
Miasto Wodzisław Śląski jest 
organem prowadzącym.  

Prezydent 
Miasta 

Zamieszczenie projektu 
uchwały na stronie 
internetowej Miasta 
Wodzisławia Śląskiego 
w zakładce NGO, w 
Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tablicy 
ogłoszeo Urzędu Miasta 
Wodzisławia Śląskiego.  
Konsultacje 
przeprowadzone w 
formie papierowej oraz 
elektronicznej 

28.01-11.02.2019 r. 0 
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3. 3. Ustalenia kryteriów rekrutacji 
i liczby punktów za 
poszczególne kryteria oraz 
dokumentów niezbędnych do 
ich potwierdzenia, 
stosowanych na etapie 
postępowania rekrutacyjnego 
do publicznych szkół 
podstawowych, dla których 
Miasto Wodzisław Śląski jest 
organem prowadzącym  

Prezydent 
Miasta 

Zamieszczenie projektu 
uchwały na stronie 
internetowej Miasta 
Wodzisławia Śląskiego 
w zakładce NGO, w 
Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tablicy 
ogłoszeo Urzędu Miasta 
Wodzisławia Śląskiego.  
Konsultacje 
przeprowadzone w 
formie papierowej oraz 
elektronicznej. 

28.01-11.02.2019 r. 0 

4. 4. Ustalenie planu sieci 
publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych 
przez Miasto Wodzisław Śląski 
oraz określenia ich granic 
obwodów  od dnia 1 września 
2019r.  

Prezydent 
Miasta 

Zamieszczenie projektu 
uchwały na stronie 
internetowej Miasta 
Wodzisławia Śląskiego 
w zakładce NGO, w 
Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tablicy 
ogłoszeo Urzędu Miasta 
Wodzisławia Śląskiego.  
Konsultacje 
przeprowadzone w 
formie papierowej oraz 
elektronicznej. 

28.01-11.02.2019 r. 
oraz 5.03.-
20.03.2019 r. 

0 

5. 5. Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta Wodzisławia 
Śląskiego w 2019 r.  

Prezydent 
Miasta 

Zamieszczenie projektu 
uchwały na stronie 
internetowej Miasta 
Wodzisławia Śląskiego 
w zakładce NGO, w 
Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tablicy 
ogłoszeo Urzędu Miasta 
Wodzisławia Śląskiego.  
Konsultacje 
przeprowadzone w 
formie papierowej oraz 
elektronicznej. 

1.03-15.03.2019 r. 0 

6. 6. Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na 
terenie Miasta Wodzisławia 
Śląskiego.  

Prezydent 
Miasta 

Zamieszczenie projektu 
uchwały na stronie 
internetowej Miasta 
Wodzisławia Śląskiego 
w zakładce NGO, w 
Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tablicy 
ogłoszeo Urzędu Miasta 
Wodzisławia Śląskiego.  
Konsultacje 
przeprowadzone w 
formie papierowej oraz 
elektronicznej. 

4.03-18.03.2019 r. 0 



 

 

142 | S t r o n a  

7. 7. Szczegółowy sposób i zakres 
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 częstotliwośd 
odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości.  

Prezydent 
Miasta 

Zamieszczenie projektu 
uchwały na stronie 
internetowej Miasta 
Wodzisławia Śląskiego 
w zakładce NGO, w 
Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tablicy 
ogłoszeo Urzędu Miasta 
Wodzisławia Śląskiego.  
Konsultacje 
przeprowadzone w 
formie papierowej oraz 
elektronicznej. 

4.03-19.03.2019 r. 0 

8. 8.  Przyjęcie do realizacji 
Programu ograniczenia emisji 
- "Czyste powietrze dla Miasta 
Wodzisławia Śląskiego na lata 
2019-2022".  

Prezydent 
Miasta 

Zamieszczenie projektu 
uchwały na stronie 
internetowej miasta 
Wodzisławia Śląskiego 
w zakładce NGO, w 
Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tablicy 
ogłoszeo Urzędu Miasta 
Wodzisławia Śląskiego.  
Konsultacje 
przeprowadzone w 
formie papierowej oraz 
elektronicznej. 

5.03-29.03.2019 r. 0 

9. 9. Ustalenie sieci publicznych 
przedszkoli prowadzonych 
przez Miasto Wodzisław 
Śląski.  

Prezydent 
Miasta 

Zamieszczenie projektu 
uchwały na stronie 
internetowej miasta 
Wodzisławia Śląskiego 
w zakładce NGO, w 
Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tablicy 
ogłoszeo Urzędu Miasta 
Wodzisławia Śląskiego.  
Konsultacje 
przeprowadzone w 
formie papierowej oraz 
elektronicznej. 

8.03-25.03.2019 r. 0 

10. 10. Określenie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęd nauczycieli 
przedszkoli pracujących z 
grupami obejmującymi dzieci 
6-letnie i dzieci młodsze.  

Prezydent 
Miasta 

Zamieszczenie projektu 
uchwały na stronie 
internetowej miasta 
Wodzisławia Śląskiego 
w zakładce NGO, w 
Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tablicy 
ogłoszeo Urzędu Miasta 
Wodzisławia Śląskiego.  
Konsultacje 
przeprowadzone  

8.03-25.03.2019 r 0 
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w formie papierowej 
oraz elektronicznej. 

11. 11. Odstępstwo od zakazu 
spożywania napojów 
alkoholowych w miejscach 
publicznych 

Prezydent 
Miasta 

Zamieszczenie projektu 
uchwały na stronie 
internetowej miasta 
Wodzisławia Śląskiego 
w zakładce NGO, w 
Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tablicy 
ogłoszeo Urzędu Miasta 
Wodzisławia Śląskiego.  
Konsultacje 
przeprowadzone w 
formie papierowej oraz 
elektronicznej. 

23.04-6.05.2019 r. 103 
podpisy 
mieszkao-
ców – 
wyrażają-
cych opinie 
negatywną, 
negatywną 
opinie 
wyraziła 
fundacja 
FENIKS-
Powstao  
do Życia 

12. 12. Konsultacje społeczne w 
sprawie publicznej 
komunikacji zbiorowej  

Prezydent 
Miasta 

Konsultacje były 
przeprowadzone 
poprzez zamieszczenie 
informacji stronie 
internetowej miasta 
Wodzisławia Śląskiego, 
uwagi do rozkładów 
jazdy można było 
zgłaszad po przez e-
mail.  

3.06.-7.06.2019 r. 48 
wniosków 

13. 13. Zasady i 
tryb   przeprowadzenia 
konsultacji w mieszkaocami 
Wodzisławia Śląskiego. 

 

Prezydent 
Miasta 

Zamieszczenie projektu 
uchwały na stronie 
internetowej miasta 
Wodzisławia Śląskiego 
w zakładce NGO, w 
Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tablicy 
ogłoszeo Urzędu Miasta 
Wodzisławia Śląskiego.  
Konsultacje 
przeprowadzone w 
formie papierowej oraz 
elektronicznej. 

4.09-17.09.2019 r. 
9.11-22.11.2019 r. 

0 

14. 14. Przeprowadzenie na terenie 
miasta Wodzisławia Śląskiego 
konsultacji społecznych 
dotyczących Wodzisławskiego 
Budżetu Obywatelskiego na 
2020 rok.  

Prezydent 
Miasta 

Zamieszczenie projektu 
uchwały na stronie 
internetowej miasta 
Wodzisławia Śląskiego 
w zakładce NGO, w 
Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tablicy 
ogłoszeo Urzędu Miasta 
Wodzisławia Śląskiego.  
Konsultacje 
przeprowadzone w 
formie papierowej oraz 
elektronicznej. 

7.09-20.09.2019 r. 0 
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15. 15. Wysokośd i zasady ustalania 
oraz rozliczania dotacji 
celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobek lub klub 
dziecięcy na terenie Miasta 
Wodzisławia Śląskiego.  

Prezydent 
Miasta 

Zamieszczenie projektu 
uchwały na stronie 
internetowej miasta 
Wodzisławia Śląskiego 
w zakładce NGO, w 
Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tablicy 
ogłoszeo Urzędu Miasta 
Wodzisławia Śląskiego.  
Konsultacje 
przeprowadzone w 
formie papierowej oraz 
elektronicznej. 

9.09.-23.09. 2019 r. 0 

16. 16. Roczny programu współpracy 
z organizacjami 
pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
na rok 2020.  

Prezydent 
Miasta 

Zamieszczenie projektu 
uchwały na stronie 
internetowej miasta 
Wodzisławia Śląskiego 
w zakładce NGO, w 
Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tablicy 
ogłoszeo Urzędu Miasta 
Wodzisławia Śląskiego.  
Konsultacje 
przeprowadzone  
w formie papierowej 
oraz elektronicznej. 

8.10-22.10.2019 r. 0 

17. 17. Wysokośd stawek podatku od 
nieruchomości na 2020 rok 
oraz zwolnieo od tego 
podatku.  

Prezydent 
Miasta 

Zamieszczenie projektu 
uchwały na stronie 
internetowej miasta 
Wodzisławia Śląskiego 
w zakładce NGO, w 
Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tablicy 
ogłoszeo Urzędu Miasta 
Wodzisławia Śląskiego.  
Konsultacje 
przeprowadzone w 
formie papierowej oraz 
elektronicznej 

12.11-26.11.2019 r. 0 

18. 18. Wieloletni program 
gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem 
Miasta Wodzisław Śląski na 
lata 2020-2024.  

Prezydent 
Miasta 

Zamieszczenie projektu 
uchwały na stronie 
internetowej miasta 
Wodzisławia Śląskiego 
w zakładce NGO, w 
Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tablicy 
ogłoszeo Urzędu Miasta 
Wodzisławia Śląskiego.  
Konsultacje 
przeprowadzone w 
formie papierowej oraz 
elektronicznej. 

4.12-18.12.2019 r. 0 
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 W 2019 roku odbyły się dodatkowe konsultacje społeczne: 
 
Alkohol w przestrzeni publicznej: 
 
 Inicjatorem konsultacji był prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego. Konsultacje dotyczyły 

uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. 

Konsultacje były przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego w zakładce NGO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. Ponadto w dniu 9 kwietnia 2019 r. odbyła się debata publiczna pod nazwą 

„Alkohol w przestrzeni publicznej", na którą zaproszono przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, Rady 

Dzielnicy, Ośrodka Terapii Uzależnieo, Stowarzyszenia Wodzisław 2.0 oraz mieszkaoców miasta. 

W konsultacjach wzięły udział następujące podmioty (wyrażając opinię negatywną): 

  

 mieszkaocy ulicy Przemysława i osiedla XXX-lecia w Wodzisławiu Śląskim (podpisy 103 osób), 

 organizacja FENIX Psychoterapia Uzależnieo Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pawła 

Pośpiecha 1A, 

 organizacja Fundacja FENIKS-Powstao do Życia w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pawła Pośpiecha 

1A. 

   

Transport Miejski  
 
 Inicjatorem konsultacji był prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego. Konsultacje społeczne w 

sprawie publicznej komunikacji zbiorowej trwały od 3 do 7 czerwca. Konsultacje były przeprowadzone 

poprzez zamieszczenie informacji stronie internetowej miasta Wodzisławia Śląskiego, uwagi do rozkładów 

jazdy można było zgłaszad poprzez e-mail. W ramach konsultacji otrzymano 48 wniosków. 

 
Zestawienie z rozbiciem na instytucje: 

 

1. Szkoły Podstawowe – 7 wniosków: 

– Szkoła Podstawowa nr 2 ul. ks. Roboty – dyrektor, 

– Szkoła Podstawowa nr 2 ul. ks. Roboty – nauczyciel, 

– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Jastrzębska, 

– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Marii Curie Skłodowskiej, 

– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. B. Chrobrego – dyrektor, 

– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. B. Chrobrego – nauczyciel, 

– Zespół Szkół nr 1 ul. św. Wawrzyoca (wniosek, że rozkład bez zastrzeżeo). 
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2. Szkoły Średnie – 1 wniosek: 

– Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Gałczyoskiego. 

 

3. Szkoła Powiatowa – 1 wniosek: 

– Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych, ul. Kopernika. 

 

4. Szpitale – 0 wniosków. 

 

5. Radni Rady Miejskiej – 3 wnioski: 

– Lidia Ptak (uwagi do linii D oraz do linii C) 

– Łukasz Chrząszcz (uwagi do sposobu przeprowadzania konsultacji – brak uwag do samego 

rozkładu jazdy), 

– Adrian Jędryka (uwagi do linii E – przekazane od mieszkanki). 

 

6. Towarzystwo Entuzjastów Kolei – 1 wniosek (zmiany nazw przystanków, ujednolicenie rozkładów 

jazdy dni roboczych z dniami wolnymi od nauki szkolnej). 

 

7. Uwagi od mieszkaoców – 35 wniosków. 

 

Informacja w obszarze: 

III. 11 Współpracy ze społecznościami samorządowymi  
 
 

Lp. Stowarzyszenie Wysokośd składki 

1 

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry 
ul. Batorego 7 
47-400 Racibórz 

46 529,00 zł 

2 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
ul. Rudzka 13 
44-200 Rybnik 

29 300,00 zł 

3 

Śląski Związek Gmin i Powiatów 
ul. Kościuszki 43/5 
40-048 Katowice 

21 271,80 zł 

4 

Związku Miast Polskich 
ul. Robocza 42 
61-517 Poznao 

15 586,26 zł 
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5 

Międzygminny Związek Wodociągów 
i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 
ul. Marklowicka 15 
44-300 Wodzisław Śląski 

Brak składki 

 

 

O Stowarzyszeniu Gmin Dorzecza Górnej Odry z siedzibą w Raciborzu  

(strona polska Euroregionu Silesia, transgraniczna organizacja  

działająca od 22 lat) 
 

 Miasto Wodzisław Śląski jest członkiem Stowarzyszenia Gmina Dorzecza Górnej Odry od 

25.06.1998 r. Od samego początku miasto Wodzisław Śląski aktywnie uczestniczyło w rozwijaniu 

Stowarzyszenia oraz całego Euroregionu Silesia. Dzięki możliwością jakie daje członkostwo 

w Stowarzyszeniu, w tym przede wszystkim pozyskiwanie środków finansowych na realizację 

projektów transgranicznych udało się przez te wszystkie lata zrealizowad wiele polsko-czeskich 

projektów i inicjatyw. Realizatorami projektów było bezpośrednio miasto, ale również z biegiem 

lat w realizację projektów zaangażowano jednostki organizacyjne miasta (np. szkoły, MOSiR, itp.). 

Tylko w obecnym okresie programowania UE 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Silesia 

z „Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia” miasto Wodzisław Śląski pozyskało 138.300,05 

EUR tj. ok. 594.000,00 PLN na 10 mikroprojektów.  

 Dodatkowo dzięki zaangażowaniu się Euroregionu Silesia od kilku lat w realizację własnych 

dużych projektów transgranicznych, w 2018 roku miasto Wodzisław Śląski wspólnie 

z Euroregionem Silesia (Partnerem Wiodącym projektu) oraz dwoma gminami z Czech (Budišov 

nad Budišovkou, Jeseník nad Odrou) złożyło duży projekt pt. „Silesianka“- szlakiem wież i platform 

widokowych w Euroregionie Silesia. Projekt uzyskał dofinansowanie w 03/2019: całkowita wartośd 

projektu to 1.001.114,59 EUR, dofinansowanie z EFRR 850 947,39 EUR, a udział miasta Wodzisław 

Śląski to 143.784,00 EUR. Dzięki wspólnemu projektowi zostanie wykonany remont wieży 

widokowej (tzw. Baszty Romantycznej) w Wodzisławiu Śląskim, oraz stworzony zostanie 

kompleksowy transgraniczny produkt turystyczny, gdzie jednym z jego punktów będzie miejska 

baszta.  

O Stowarzyszeniu i Euroregionie Silesia 

 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry zostało założone przez 7 gmin na pierwszym 

Walnym Zebraniu w dniu 05.05.1998 r. (w dniu 04.06.1998 zarejestrowane w KRS). Dziś jego 

członkami są 22 gminy należące do powiatów: raciborskiego (Gminy: Pietrowice Wielkie, 

Krzyżanowice, Krzanowice, Rudnik, Kornowac, Kuźnia Raciborska, Racibórz, Nędza), rybnickiego 



 

 

148 | S t r o n a  

(Gmina Lyski, Gaszowice, Jejkowice, Świerklany), wodzisławskiego (Gminy: Gorzyce, Wodzisław 

Śląski, Lubomia, Marklowice, Mszana, Pszów) w województwie śląskim oraz powiatu 

głubczyckiego (Gminy: Głubczyce, Kietrz, Baborów, Branice) w województwie opolskim. Celem 

Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów. 

Organami Stowarzyszenia są: 

 Walne Zebranie Członków jako organ stanowiący, 

 Zarząd jako organ wykonawczy, 

 Komisja Rewizyjna jako organ kontrolny. 

 Euroregion Silesia jest dobrowolnym związkiem dwóch Stowarzyszeo powołanym na mocy 

umowy podpisanej 20 września 1998r. przez „Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry” 

oraz czeskie Stowarzyszenie o nazwie „Euroregion Silesia-CZ” z/s w Opawie.  

 Wszystkie jego organy działają zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej 

i Republiki Czeskiej, opierając się na europejskich aktach prawnych odnoszących się do współpracy 

transgranicznej.  

 W Polsce funkcjonuje dziś 15 Euroregionów na wszystkich granicach, w tym 6 na granicy 

polsko-czeskiej. 

Organami Euroregionu są: 

 Prezydium Euroregionu, które tworzy po pięciu przedstawicieli Stowarzyszeo tworzących 

Euroregion Silesia. Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Prezydium Euroregionu 

wybierają corocznie spośród siebie członkowie Prezydium. 

W 2019 roku funkcję Przewodniczącej Prezydium Euroregionu Silesia w Prezydium sprawowała Izabela 

Kalinowska – Zastępca Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego 

 Grupy Robocze, które zajmują się opracowaniem koncepcji wspólnych projektów oraz realizują 

zadania zlecone przez Prezydium Euroregionu. Funkcję koordynującą oraz administracyjno-

wykonawczą pełni Sekretariat Euroregionu Silesia, który tworzą dwa biura – w Raciborzu  

i Opawie. 

 

Fundusz Mikroprojektów 

 Fundusz Mikroprojektów jest elastycznym narzędziem służącym realizacji najmniejszych 

projektów programów transgranicznych. Był już wprowadzony w przedakcesyjnych polsko-czeskich 
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programach Phare CBC (w latach 1999 – 2003 pod nazwą Wspólny Fundusz Małych Projektów) 

i skutecznie realizowany w ramach inicjatywy INTERREG IIIA 2004 - 2006 oraz Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.  

 Funduszem zarządzają euroregiony czesko-polskiego pogranicza (Euroregion Nysa, Glacensis, 

Pradziad, Silesia, Śląsk Cieszyoski i Beskidy). Euroregiony pełnią funkcję tzw. administratorów funduszu 

i wykonują wszystkie zadania związane z realizacją tego programu, udzielają informacji – konsultują 

pomysły i realizują seminaria, przyjmują i zatwierdzają wnioski o dofinansowanie, kontrolują realizację 

mikroprojektów, zajmują się wypłatą dotacji oraz monitorowaniem trwałości po zakooczeniu realizacji 

projektów. 

 

O Związku Miast Polskich (331 miast członkowskich) 

 

1. Zgromadzenie Ogólne 
 W dniu 18 stycznia 2019 roku delegaci na Zgromadzenie Ogólne i inni przedstawiciele miast 

członkowskich wzięli udział w nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym, które odbyło się z udziałem 

przedstawicieli innych krajowych i regionalnych organizacji samorządowych w historycznej Sali BHP 

w Gdaosku. 5 i 6 marca 2019 roku 211 delegatów (68,63% uprawnionych) wzięło udział w obradach XLII 

Zgromadzenia Ogólnego Związku w Poznaniu. Było to posiedzenie absolutoryjno-wyborcze, inaugurujące 

ósmą kadencję samorządową. Udział w nim wzięli także obserwatorzy z miast oraz goście. 

 Oprócz dorocznych czynności statutowych, takich jak przyjęcie sprawozdania z działalności 

Związku w 2018, sprawozdania z wykonania budżetu i przedstawienia bilansu Związku za rok 2018, a także 

programu działao i budżetu na rok 2019, przedstawiciele miast należących do ZMP udzielili absolutorium 

ustępującemu Zarządowi oraz przegłosowali zmiany w Statucie Związku, zwiększając liczbę członków 

Zarządu Związku z 25 do 30 osób. Delegaci przyjęli zmiany Statutu jednogłośnie.  

 Zgromadzenie Ogólne przyjęło program działao statutowych i budżet na 2019 rok oraz Tezy 

programu działania Związku w VIII kadencji. Poza tym przedstawiciele miast postanowili w nowej kadencji 

pracowad nad wzmocnieniem reprezentacji w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz 

aktywnym udziałem przedstawicieli miast w innych gremiach opiniotwórczych.  

2. Prace Zarządu w 2019 roku 

 Zarząd – organ wykonawczy Związku – składa się z 30 osób wybranych bezwzględną większością 

głosów spośród delegatów miast na Zgromadzenie Ogólne.  

 W ubiegłym roku odbyło się 13 posiedzeo Zarządu w następujących miastach: Gdaosku (styczeo), 

Warszawie (2 razy: w lutym i w październiku), Poznaniu (2 razy w marcu), Gliwicach (kwiecieo), Wołominie 

(maj), Oleśnicy (lipiec), Ciechanowie (sierpieo), Inowrocławiu (wrzesieo), Kielcach (listopad) i Radomiu 

(grudzieo).  
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 Zarząd przyjął 12 stanowisk, zaopiniował 55 projektów ustaw, 26 projektów rozporządzeo 

i 82 inne otrzymane dokumenty.  

 

Stanowiska i inne ważniejsze dokumenty, wypracowane przez Zarząd Związku: 

• Stanowisko w sprawie podwyżek cen energii elektrycznej  

ZMP domagał się weryfikacji taryf spółek energetycznych oraz zrekompensowania samorządom 

wzrostu cen energii. Postulaty zostały częściowo zrealizowane w ustawie z 29 grudnia 2018 r. 

i w rozporządzeniach wykonawczych. W efekcie miasta zaoszczędziły co najmniej miliard złotych. 

• Stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

ZMP pozytywnie ocenił uwzględnienie przez Ministerstwo Środowiska szeregu uwag organizacji 

samorządowych do pierwotnej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. Uznaliśmy jednak, że projekt wymaga dalszej dyskusji z udziałem ekspertów 

i zmian wychodzących naprzeciw oczekiwaniom mieszkaoców i reprezentujących ich środowisk 

samorządowych i ekspertów. 

• Stanowisko w sprawie projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030  

ZMP pozytywnie zaopiniował rządową Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, dlatego też 

pozytywnie odniósł się do projektu KSSR 2030, która rozwija te priorytety. Projekt zawiera jednak kilka 

zapisów, których korekta wydaje się uzasadniona, zwłaszcza że dotyczy pełnego uwzględnienia 

priorytetów SOR w tej Strategii. Wymaga np. uelastycznienia i wykorzystania potencjału aglomeracji. 

• Stanowisko w sprawie senackiego projektu ust. o zm. ust. o gospodarce nieruchomościami i ustawy 

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkao  

Związek negatywnie zaopiniował senacki projekt ustawy i wobec poważnych naruszeo norm 

konstytucyjnych zaapelował do Posłów o odrzucenie go w pierwszym czytaniu. W naszej opinii 

proponowane przepisy w sposób oczywisty naruszają Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz podstawowe kanony demokratycznego paostwa prawa, jakimi są: zasada legalizmu, zasada 

zaufania obywatela do paostwa oraz ochrona interesów w toku, powiązane z zasadą niedziałania prawa 

wstecz. Niestety udało się uzyskad jedynie niewielkie poprawki. 

• Stanowisko w sprawie wynagrodzeo nauczycieli na tle finansowania oświaty w Polsce  

Związek poparł słuszne oczekiwania nauczycieli dotyczące wzrostu ich wynagrodzeo. Nie posiadając 

istotnego wpływu na ich wysokośd, w sytuacji, gdy otrzymywane w subwencji środki finansowe 

nie pokrywają ich kosztów, Zarząd ZMP przyłączył się do wniosku ZGW RP, aby pensje nauczycieli były 

wypłacane bezpośrednio z budżetu paostwa (w formie dotacji celowej).  

• Stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt  

Związek uznał, że zaproponowane regulacje stanowią krok w stronę docelowego rozwiązania problemu 

bezdomności zwierząt na poziomie gminy i zwracają uwagę na jakośd ochrony zwierząt w naszym kraju. 
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Należy jednak zauważyd, że projekt jest pozbawiony pierwotnie zapowiadanych zapisów o zakazie 

organizacji pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt, z czym większośd gmin się utożsamia. 

• Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela i niektórych innych ustaw  

ZMP negatywnie zaopiniował projekt zmian w ustawie Karta Nauczyciela oraz niektórych innych 

ustawach. Propozycje zawarte w tym projekcie kolejny raz przenoszą na samorządy terytorialne 

odpowiedzialnośd za funkcjonowanie systemu edukacji bez zagwarantowania odpowiednich, a bardzo 

często jakichkolwiek, środków finansowych na realizację nowych zadao. 

Późniejsze wspólne z innymi organizacjami samorządowymi działania w ramach Komisji Wspólnej 

spowodowały wyasygnowanie przez rząd dodatkowego 1 mld zł na podwyżki płac nauczycieli. 

• Stanowisko w sprawie projektu zmian w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

ZMP zaopiniował negatywnie zastąpienie rozdziału „Polityka miejska” rozdziałem „Polityka publiczna” 

(pkt 38 w art. 1) i skutek, jaki ta zmiana ze sobą niesie, a także zgłosił istotne uwagi do części innych 

zapisów projektu. Ponadto negatywnie zaopiniował zawarte w art. 2 zmiany w ustrojowej ustawie 

o samorządzie gminnym. Poparliśmy natomiast rozwiązania dotyczące porozumieo terytorialnych. 

• Stanowisko w sprawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  

ZMP wskazał, że nowelizacja, oprócz kilku zmian pozytywnych, zawiera też złe rozwiązania, zwłaszcza 

dotyczące nieruchomości niezamieszkałych. Związek ponownie zaapelował o jak najszybsze rozpoczęcie 

rzetelnej debaty nad całościową reformą systemu gospodarki odpadami komunalnymi, uwzględniającą 

koniecznośd implementacji zmienionych unijnych dyrektyw odpadowych, której rezultatem powinno 

byd wypracowanie całkowicie nowych, kompleksowych rozwiązao prawnych.  

• Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych 

gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta  

ZMP nie wniósł uwag do przedstawionego projektu rozporządzenia, jednak zaznaczył, że projekt 

nie zawiera trzech zmian, które powinny się w nim znaleźd w wyniku rzetelnego rozpatrzenia złożonych 

wniosków Krosna, Środy Śląskiej i trzech spośród czterech wniosków Rzeszowa (w uzasadnieniu 

projektu były one zamieszczone wśród rekomendowanych do negatywnego rozpatrzenia). 

• Stanowisko z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: sytuacji finansowej samorządów  

W związku z pogarszającą się sytuacją finansową jednostek samorządu terytorialnego Zarząd ZMP 

domaga się podjęcia przez Rząd RP pilnych działao zmierzających do zapewnienia rekompensaty 

utraconych dochodów oraz źródeł pokrycia gwałtownie rosnących wydatków budżetów naszych gmin, 

miast, powiatów i regionów. 

• Stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze  

Zarząd ZMP wyraził stanowczy sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo 

geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przedłożony 
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projekt wprowadza niedopuszczalne w demokratycznym paostwie prawa zasady uprzywilejowania 

jednej grupy podmiotów – przedsiębiorstw górniczych w stosunku do mieszkaoców i innych 

przedsiębiorców. Projekt udało się zablokowad. 

 Ponadto Zarząd Związku, na podstawie uchwały ZO ZMP w Poznaniu z 6 marca 2019 r., a także 

biorąc pod uwagę 21 postulatów samorządowych, przyjętych w Gdaosku 31 sierpnia 2019 roku, 

sformułował Priorytety legislacyjne ZMP na początek kadencji parlamentarnej 2019–2023. Na tej 

podstawie ZMP przedłoży w ciągu I półrocza 2020 roku następujące projekty ustaw, wnioskując do Senatu 

RP o ich podjęcie w formie senackich inicjatyw legislacyjnych: o ich podjęcie w formie senackich inicjatyw 

legislacyjnych: 

• o zmianie ustawy o finansach publicznych (obniżenie z 60 do 40% granicy finansowania unijnego w art. 

243a ustawy; przyjęty przez Senat i skierowany do Sejmu), 

• o zmianie ustawy o dochodach JST (rekompensata ubytków we wpływach z podatku PIT, 

spowodowanych zmianami ustawowymi z 2019 roku), 

• o zmianie ustawy o dochodach JST (przywrócenie subwencji rekompensującej ubytki ustawowe); 

• założenia subwencji rozwojowej (zwrot VAT-u od inwestycji samorządowych), 

• założenia subwencji ekologicznej (dla gmin i dużych obszarach ochrony przyrody), 

• o zmianie ustaw samorządowych w zakresie zniesienia zakazu łączenia mandatu samorządowego 

z mandatem senatora, 

• o zmianie ustaw samorządowych w zakresie zniesienia ograniczenia liczby kadencji wójta, 

• o zmianie ustaw samorządowych w zakresie samodzielności w wykonywaniu zadao własnych (klauzula 

generalna), 

• o zmianie Kpa – przywrócenie prawa do występowania przed sądami administracyjnymi jako strona 

w każdej sprawie, w której przedmiotem orzekania jest interes prawmy JST; • o zmianie ustawy o Radzie 

Dialogu Społecznego – zapewnienie udziału przedstawicieli JST. 

 

Następne priorytety legislacyjne obejmują: 

• wprowadzenie obowiązku konsultowania projektów ustaw dot. zadao własnych JST, 

• wprowadzenie powszechnie zasady, że ingerencja władcza przez inny organ w realizację zadao 

własnych JST rodzi z mocy prawa obowiązek sfinansowania skutków tej ingerencji, 

• przekształcenie części subwencji szkolnej, dotyczącej wynagrodzeo nauczycieli, w dotację celową, 

zapewniającą ich finansowanie (wypłata wynagrodzeo nauczycielskich zadaniem zleconym JST), 

• powiązanie stawki podatku od nieruchomości z użytkowaniem terenu, określonym w MPZP, 

• zwiększenie udziału gmin we wpływach z opłat z tytułu zużytkowania środowiska (smog), 

• zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych (wynagrodzenia), 

• dokooczenie procesu komunalizacji – przekazanie JST niezagospodarowanych składników mienia 

publicznego, zarządzanych przez Skarb Paostwa oraz agencje paostwowe, 
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• wprowadzenie ustawy aglomeracyjnej – regulującej współdziałanie JST w obszarach funkcjonalnych 

(aglomeracjach), 

• skorygowanie przepisów specustawy mieszkaniowej (szybka zmiana planu miejscowego dla 

wprowadzenia funkcji mieszkaniowej na terenach niezagospodarowanych); wprowadzenie programu 

rządowego Mieszkanie komunalne+, 

• przywrócenie wpływu samorządu województwa na WFOŚiGW, 

•  zapewnienie udziału przedstawicieli JST w radach mediów publicznych, 

3. Komisje problemowe 

W Związku działa 19 komisji problemowych, do których miasta zgłosiły ponad 650 osób. 

Do zakresu działania Komisji należy m.in.: 

– opiniowanie i przygotowanie stanowisk i wniosków dotyczących aktów prawnych, 

– wymiana doświadczeo, 

– analizowanie stanu danej dziedziny. 

 W 2019 roku Komisje zebrały się na 36 posiedzeniach w 18 miastach. Komisje przyjęły stanowiska 

w sprawach: 

– ignorowania samorządów terytorialnych w procesie konsultowania i opiniowania projektów 

proponowanych konwersji, braku wskazania źródeł finansowania zaproponowanych zmian 

oraz możliwości ukazania opinii publicznej i rządzącym rzeczywistych kosztów, jakie będą musiały 

ponieśd samorządy na realizację zmienionych przepisów prawa;  

–- wprowadzenia przepisu art. 28 ust. 6 pkt 7b ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, wprowadzonego ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta 

Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, stanowiącego, iż przy podziale subwencji oświatowej 

Minister Edukacji Narodowej uwzględniał będzie „sytuację finansową jednostek samorządu 

terytorialnego”, 

– sytuacji polskich samorządów po wdrożeniu podwyżki wynagrodzeo nauczycieli od 1 września 2019 

roku w wysokości 9,6 %, 

– propozycji zmian legislacyjnych związanych z nielegalnym składowaniem na terenie miast odpadów 

niebezpiecznych, 

– stanowiska w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeo bezpieczeostwa ruchu 

drogowego i warunków umieszczania ich na drogach, 

- uznania tramwajów za pojazdy zeroemisyjne, w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

 

Najważniejsze efekty reprezentowania interesów miast w procesie legislacyjnym 

Prowadzone w roku 2019 działania dotyczące spraw legislacyjnych można opisad jako:  
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- formułowanie opinii o projektach aktów prawnych i udział w negocjacjach na temat ich kształtu, 

- zgłaszanie sprzeciwu wobec projektów zawierających rozwiązania niekorzystne, 

- przedstawianie własnych projektów i propozycji rozwiązao.  

W wielu wypadkach udawało się uzyskad w całości lub w części oczekiwane zmiany. 

 

O Śląskim Związku Gmin I Powiatów  

 

 Pierwszy kwartał roku 2019 zbiegł się z początkiem nowej kadencji samorządowej i tym samym 

wybory nowych władz nastąpiły również w Śląskim Związku Gmin i Powiatów. 1 marca 2019 r. nowym 

Przewodniczącym Związku został wybrany p. Piotr Kuczera – prezydent miasta Rybnika.  

 W 2019 roku odbyło się 12 posiedzeo Zarządu (VII i VIII kadencja): dn. 18 stycznia w Powiecie 

bieruosko-lędzioskim, dn. 8 lutego w Katowicach, dn. 1 marca w Rybniku, dn. 12 kwietnia w Strumieniu, 

dn. 17 maja w Będzinie, dn. 7 czerwca w Cieszynie, dn. 5 lipca w Wodzisławiu Śląskim, dn. 23 sierpnia 

w siedzibie Związku w Katowicach, dn. 29 sierpnia w Gliwicach, dn. 4 października w Bielsku-Białej, 

dn. 8 listopada w Częstochowie, dn. 6 grudnia w Rudzie Śląskiej. 

Ochrona interesów samorządów lokalnych 

 Zarząd Związku prowadził aktywne działania na rzecz ochrony interesów gmin i powiatów 

członkowskich. Działania te podejmowane były w stosunku do władz centralnych oraz w odniesieniu 

do władz regionalnych i realizowane były w różnorodnych formach. Zarząd analizował problemy istotne 

z punktu widzenia samorządów lokalnych oraz formułował wnioski i opinie, które były kierowane 

następnie do Prezydenta RP, Parlamentu, Rządu, poszczególnych Ministrów, centralnych urzędów 

administracji paostwowej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz do Wojewody 

i Marszałka Województwa Śląskiego.  

 W roku 2019 organy statutowe przyjęły 48 stanowisk. Większośd z przyjętych stanowisk dotyczyła 

coraz większych obciążeo finansowych samorządów lokalnych, które są skutkiem tworzonych warunków 

prawnych dla działalności samorządów. Pogorszenie sytuacji finansowej samorządów wynika 

w szczególności ze zmian w podatkach PIT (likwidacja PIT dla osób do 26 roku życia oraz zmniejszenie 

stawki PIT w I grupie podatkowej z 18 do 17%, dwukrotny wzrost kosztów uzyskania przychodu) 

oraz rosnących kosztów realizacji zadao publicznych i wzrostu kosztów wynagrodzeo. Skutki finansowe 

tych decyzji samorządy odczuwały w swoich budżetach mocno już w 2019 r., a szczególnie mocno odbiją 

się w poziomie tegorocznych dochodów. W ramach nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego Związku 

w sierpniu 2019 r. przyjęto stanowisko w sprawie sytuacji finansowej samorządów. W związku 

z pogarszającą się sytuacją finansową jst, Związek w imieniu samorządów domagał się podjęcia przez Rząd 

RP pilnych działao zmierzających do zapewnienia rekompensaty utraconych dochodów oraz zapewnienia 
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źródeł pokrycia gwałtownie rosnących wydatków budżetów gmin, miast i powiatów. Inne stanowiska 

dot. finansów jst to m.in.: 

a) stanowisko w sprawie systematycznego naruszania stabilności finansowej samorządów lokalnych, 

b) stanowisko w sprawie niezwłocznego wyjaśnienia sytuacji prawnej samorządów oraz przedsiębiorstw 

komunalnych jako odbiorców energii, 

c) stanowisko w sprawie wyrównania samorządom ubytków dochodów w związku ze zmianami zasad 

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

d) stanowisko w sprawie ujęcia w sprawozdawczości jst środków finansowych łożonych przez samorządy 

na realizację zadao zleconych z zakresu administracji rządowej w związku z niewystarczającym 

poziomem dotacji celowej na te zadania, 

e) stanowisko w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli w wyrobiskach 

górniczych. 

 

 Zwracano także uwagę na koniecznośd przeprowadzenia pilnych, systemowych zmian w istotnych 

dziedzinach związanych z działalnością samorządów lokalnych, które generują dla gmin i powiatów zbyt 

duże koszty, bez możliwości realnego wpływu na ich funkcjonowanie. W szczególności są to obciążenia 

wynikające z niedofinansowania systemu oświaty, do którego samorządy dokładają z roku na rok coraz 

więcej środków własnych, a rok 2019 był szczególnie niekorzystny pod tym względem (z pogarszającą się 

jeszcze tendencją w odniesieniu do  roku 2020). Związek apelował do Rządu o wzięcie odpowiedzialności 

za podejmowane działania w dziedzinie oświaty i dokonanie zmian w systemie finansowania zadao 

oświatowych, które faktycznie zapewnią samorządom środki niezbędne do realizacji tych zadao, 

w szczególności na wynagrodzenia nauczycieli, na których wysokośd samorządy nie mają wpływu. 

Problemy organizacji i finansowania systemu oświaty podniesione zostały w kilku stanowiskach 

(ws. finansowania i organizacji systemu oświaty; ws. wybranych problemów w systemie oświaty; 

ws. obciążeo dla samorządów spowodowanych reformą oświaty oraz podwyżkami ustawowymi dla 

nauczycieli; ws. organizacji i finansowania zajęd z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dzieciom przedszkolnym i uczniom w placówkach oświatowych; ws. poparcia Apelu 

przyjętego przez uczestników II Samorządowej Debaty Oświatowej w dn. 11 kwietnia 2019 r.). 

 Zgromadzenie Ogólne Związku i Zarząd Związku odniosły się także do ważnych problemów 

ochrony środowiska (w tym w szczególności ochrony powietrza atmosferycznego). Troska o jakośd 

powietrza i przeciwdziałanie zjawiskom tzw. niskiej emisji była przedmiotem wielu stanowisk oraz pism 

skierowanych do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Środowiska, dotyczących finansowania działao 

mających na celu likwidację niskiej emisji, konieczności odbiurokratyzowania Programu Czyste Powietrze 

i uproszczenia procedury aplikacyjnej dla mieszkaoców aby program ten był sprawnie i efektywnie 

realizowany oraz udziału gmin w procesie przyjmowania i oceny wniosków w Programie Czyste Powietrze. 
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Zagadnieniom tym zostało również poświęcone odrębne spotkanie Zarządu Związku z Tomaszem 

Bednarkiem – Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach, które odbyło się w lipcu 2019 r. Problemów ochrony środowiska dot. także stanowiska: 

w sprawie zmiany systemu finansowania zadao związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem 

porzuconych odpadów niebezpiecznych oraz w sprawie potrzeby przygotowania i uruchomienia operatora 

zajmującego się zagospodarowaniem terenów zdegradowanych przez przemysł, w tym stanowiących 

miejsce deponowania odpadów niebezpiecznych. 

 Zarząd przedłożył również szereg istotnych propozycji zmian przepisów racjonalizujących 

funkcjonowanie jst w sferze zarówno finansowej, jak i organizacyjnej (np. stanowiska w sprawach: 

potrzeby zmiany ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji; propozycji zmian 

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów 

rehabilitacyjnych; przywrócenia osobom świadczącym opiekę pielęgniarską w DPS-ach statusu 

pracowników ochrony zdrowia oraz finansowania tej opieki ze środków Ministerstwa Zdrowia; zmiany 

przepisów regulujących kwestie utrzymania drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury 

kolejowej; potrzeby usprawnienia prowadzonych postępowao w zakresie wydawania przez Wojewodę 

Śląskiego zezwoleo na pracę cudzoziemców na terytorium RP).  

 Dla właściwego zabezpieczenia interesów samorządu lokalnego w przyszłej perspektywie 

finansowej Unii Europejskiej w latach 2021-2027, Zarząd podejmował działania w tym zakresie, inicjując 

w szczególnośd przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne stanowisk: w sprawie nowej perspektywy finansowej 

Unii Europejskiej w latach 2021-2027; w sprawie zwiększenia finansowania zrównoważonego rozwoju 

obszarów miejskich oraz ich obszarów funkcjonalnych w kolejnej perspektywie UE na lata 2021-2027 z 6% 

do 10% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; w sprawie zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich w okresie programowania Unii Europejskiej 2021-2027; w sprawie utworzenia 

Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2021-

2027. 

 Jednocześnie, oprócz konkretnych postulatów w zakresie zmian prawa samorządowego, w obliczu 

piętrzących się trudności w zarządzaniu usługami publicznymi i funkcjonowaniu samorządów lokalnych, 

Związek zaangażował się w organizację spotkao subregionalnych, w ramach których odbyły się szerokie 

konsultacje 21 tez samorządowych, odnoszących się również do ustrojowego wzmocnienia pozycji 

wspólnot lokalnych. Wnioski z procesu konsultacji zostały ujęte w stanowisku przyjętym na nadzwyczajnej 

sesji Zgromadzenia Ogólnego w sierpniu 2019 r. Pod wpływem zgłoszonych uwag, 21 postulatów 

samorządowych zostało zmodyfikowanych i przyjętych w ostatecznym kształcie 31 sierpnia 2019 r. 

w Gdaosku. 

Konsultowanie projektów ustaw i rozporządzeo (oraz innych programów krajowych  

i regionalnych) w fazie prac ministerialnych, rządowych, parlamentarnych 
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Związek uczestniczył aktywnie w konsultacjach: 

a) procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, 

b) projektu Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, 

c) poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

d) projektu ustawy Prawo zamówieo publicznych, 

e) projektu rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

składowisk odpadów, 

f) projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego r. w/s wzorów ofert 

i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadao publicznych oraz wzorów sprawozdao 

z wykonania tych zadao. 

 

Reprezentowanie interesów samorządów lokalnych 

 W ramach rzecznictwa interesów samorządowych Związek realizuje takie przedsięwzięcia, jak: 

organizacja spotkao z wysokiej rangi przedstawicielami Rządu, lobbing parlamentarny poprzez współpracę 

z parlamentarzystami z woj. śląskiego, konsultowanie i opiniowanie aktów legislacyjnych, dotyczących 

jednostek samorządu terytorialnego, a także podejmowanie działao interwencyjnych w konkretnych 

sprawach. Działalnośd Związku w tym zakresie obejmowała szerokie spektrum spraw samorządowych. 

 

 W 2019 roku Śląski Związek Gmin i Powiatów kontynuował swoją aktywnośd na forum Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w ramach reprezentowania Ogólnopolskiego Porozumienia 

Organizacji Samorządowych (OPOS). Aktywnośd ta odbywała się przede wszystkim poprzez udział Piotra 

Kuczery, Przewodniczącego Związku w comiesięcznych posiedzeniach KWRiST oraz udział innych 

przedstawicieli Związku w pracach stałych zespołów KWRiST, a także opiniowanie projektów aktów 

prawnych na etapie prac zespołów Komisji oraz dalszych etapach procedowania. Dzięki zaangażowaniu 

w prace Komisji przedstawiciele Związku oraz inni przedstawiciele OPOS umacniali pozycję Porozumienia 

w środowisku samorządowym, rzetelnie reprezentując interesy samorządów lokalnych zrzeszonych 

w organizacjach – sygnatariuszach OPOS, w tym zgłaszając ich uwagi do omawianych na posiedzeniach 

Komisji projektów dokumentów.  

 Przedstawiciele Związku uczestniczący w pracach KWRiST jako członkowie i zastępcy członków 

zespołów stałych Komisji: Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska 

(Michał Pierooczyk – zastępca prezydenta Rudy Śląskiej), Zespołu ds. Ustrojowych (Mieczysław Kieca - 
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prezydent Wodzisławia Śląskiego, Członek Zarządu Związku) oraz Zespołu ds. Finansów Publicznych 

(Janina Bronikowska-Radosz - skarbnik Dąbrowy Górniczej). Ponadto w lutym 2019 r. do prac w Zespole 

ds. Statystyki Publicznej został zgłoszony Witold Magryś, dyrektor Biura Związku. 

 

Konwent Burmistrzów I Wójtów 

 Związek organizuje posiedzenia Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin 

i Powiatów, które od wielu lat są istotnym forum wymiany informacji i płaszczyzną współpracy 

dla przedstawicieli gmin średnich i małych woj. śląskiego oraz spełniają dużą rolę w integrowaniu 

środowiska samorządowego województwa śląskiego.  

 W 2019 roku odbyły się 3 posiedzenia Konwentu, w trakcie których poruszono bardzo szerokie 

spectrum spraw samorządowych, z udziałem licznego grona gości, reprezentujących ważne urzędy 

i instytucje regionalne oraz administrację centralną: 

1) posiedzenie w dniach 31 stycznia - 1 lutego 2019 r. w Jaworzu 

Program posiedzenia Konwentu obejmował bloki tematyczne, dot. aktualnej polityki rozwoju 

województwa śląskiego, konkursów na dofinansowanie przedsięwzięd w ramach RPO WSL w 2019 r., 

organizacji i finansowania oświaty, a także problemów z zakresu gospodarki wodnej, energetycznej 

oraz drogownictwa. Ponadto w trakcie posiedzenia rozegrano XIV Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej. 

W posiedzeniu Konwentu udział wzięło prawie 100 samorządowców, którzy przyjęli dokument 

w sprawie problemów rozwojowych woj. śląskiego istotnych z punktu widzenia mniejszych jst. 

2) posiedzenie w dn. 29 czerwca 2019 r. w Gminie Mstów 

Tematyka obejmowała m.in. omówienie programów na rzecz poprawy jakości powietrza (w tym 

Programu Czyste Powietrze i projektu ZONE) oraz aktualnych problemów dot. gospodarki wodnej 

z punktu widzenia gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, a także przedstawione zostały bieżące problemy 

nadzoru prawnego w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego; 

3) posiedzenie w dn. 18 października 2019 r. w Pawłowicach 

Tematyka obejmowała zagadnienia związane z kolejną perspektywą finansową UE 2021-2027, a także 

informacje o nowych obowiązkach samorządów w kontekście nowelizacji ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz realizacji zadao inwestycyjnych dofinansowanych z Funduszu Dróg 

Samorządowych i Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. W posiedzeniu Konwentu udział 

wzięła m.in.: p. Elżbieta Bieokowska - Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług 

oraz przedstawiciel Wydziału Odpadów Komunalnych, Ewidencji i Sprawozdawczości w Ministerstwie 

Środowiska. 
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Partnerska współpraca z innymi organizacjami i instytucjami  

1) Śląski Związek Gmin i Powiatów współpracuje w regionie z instytucjami, których cel działania 

zbliżony jest do działalności Związku. W 2019 r. Związek współpracował z Samorządem 

Województwa Śląskiego oraz z takimi instytucjami, jak: Śląski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Samorządu 

Terytorialnego im. Waleriana Paoki w Katowicach, Towarzystwo Urbanistów Polskich o/Katowice, 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Gliwicach, lokalne grupy działania z terenu województwa śląskiego funkcjonujące w ramach 

podejścia LEADER i z wieloma innymi instytucjami. Z większością tych instytucji Związek łączy 

długoletnia współpraca.  

2) Związek współpracuje również z organizacjami i instytucjami, prowadzącymi działalnośd o zasięgu 

ponadregionalnym i ogólnokrajowym. Nasi partnerzy samorządowi spoza regionu to Związek Miast 

Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, Główny Instytut 

Górnictwa, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. 

3) W ramach współpracy międzynarodowej, Związek kontynuował współpracę m.in. z Sekretariatem 

Programu URBACT II w Paryżu. 

Działalnośd komisji związku 

 Przynależnośd do Związku stwarza również możliwośd udziału przedstawicieli gmin i powiatów 

w pracach Komisji Związku. Częśd z Komisji funkcjonuje od pierwszych lat działalności Związku, inne 

zostały powołane przez Zarząd Związku w ostatnich latach i z uwagi na ze stale narastającą ilośd 

problemów w określonych dziedzinach działalności samorządów lokalnych. Idea pracy Komisji polega 

na wymianie informacji i doświadczeo. Członkami Komisji są pracownicy poszczególnych wydziałów 

w urzędach gmin i starostwach powiatowych oraz jednostek organizacyjnych. Dzięki udziałowi w pracach 

komisji przedstawiciele gmin i powiatów mogą uzyskad pożyteczne wskazówki, dotyczące rozwiązywania 

konkretnych problemów komunalnych, poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniami innych 

samorządów, jak również korzystając niejednokrotnie z pomocy ekspertów zapraszanych na posiedzenia 

celem wyjaśnienia niejasnych kwestii powstających w systemie prawnym. W razie potrzeby w różnych 

bieżących sprawach nurtujących gminy i powiaty komisje wypracowują swoje opinie i uwagi, które 

są wyrazem wspólnego postrzegania pewnych problemów. Przygotowane przez Komisje projekty 

stanowisk i opinie – po zaakceptowaniu ich przez Zarząd Związku – kierowane są do wskazanych przez 

Komisje adresatów, m.in. Prezesa Rady Ministrów, ministrów resortowych, przewodniczących komisji 

parlamentarnych, posłów i senatorów z obszaru województwa śląskiego, urzędów centralnych, Marszałka 

Województwa Śląskiego, Wojewody, itd. Komisje spotykają się z różną częstotliwością, w zależności 

od potrzeb i pojawiających się w danym momencie problemów z danej dziedziny funkcjonowania 

samorządów lokalnych. 
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Podsumowanie 

 Działalnośd Związku koncentruje się w dwóch osiach. Pierwszą z nich stanowi ochrona interesów 

samorządów lokalnych województwa śląskiego. Związek pełni rolę wzmacniającą opinie samorządów, 

m.in. poprzez przyjmowanie stanowisk, w których odnosi się do problemów wynikających z tworzonych 

przepisów prawa, często powodujących, iż zarządzanie sprawami lokalnymi i wykonywanie zadao 

publicznych przez władze samorządowe jest z roku na rok coraz trudniejsze. W swoich apelach Zarząd 

Związku zwracał uwagę na czynniki destabilizujące działalnośd jednostek samorządu terytorialnego, kładąc 

nacisk na kwestie osłabiania finansowego samorządów lokalnych.  

 Drugą oś działalności Związku stanowią wszelkiego rodzaju usługi związane z informowaniem, 

szkoleniem i doradztwem, a także różnego typu spotkaniami stwarzającymi możliwośd wymiany wiedzy 

i doświadczeo między samorządami lokalnymi, wynikających z praktyki funkcjonowania gmin i powiatów. 

Działalnośd Związku jest wielokierunkowa i uwzględnia zarówno potrzeby powiatów oraz małych gmin, 

jak i większych ośrodków miejskich. 

 Liczba członków Związku zwiększyła się o 4 jednostki samorządowe i na koniec 2019 r. wynosiła 

137 jst (tj. 74,5% jst z terenu woj. śląskiego). W roku 2019 przystąpiły do Związku gminy Krzepice 

i Wręczyca Wielka oraz powiaty będzioski i kłobucki, a uchwały o przystąpieniu do Związku z początkiem 

2020 r. przyjęła Rada Miasta Rydułtowy oraz Rada Powiatu Rybnickiego i Rada Powiatu Bielskiego.  

 

O Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  
z siedzibą w Rybniku  
 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku to 

stowarzyszenie wszystkich tj. 28 gmin i powiatów z obszaru Subregionu. Związek formalnie funkcjonuje od 

maja 2002 roku. Głównymi przedmiotami działalności stowarzyszenia są: lobbying dla spraw ważnych dla 

Subregionu, integracja różnych środowisk z naszego obszaru oraz promocja gospodarcza i turystyczna.  

19 marca 2019 r. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca ponownie został wybrany na 

funkcję Przewodniczącego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z 

siedzibą w Rybniku.  

 

Miasto Wodzisław Śląski, jako członek Związku w 2019 roku wpłacił składki w następującej 

wysokości:  

 

 

Lp. Rodzaj składki Kwota 

1. Składka podstawowa  35 900,00 zł 
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2. Składka związana z realizacją projektu „Łączymy z energią” … 148 729,02 zł 

3. Składka związana z realizacją projektu „Gminy z dobrą energią”  71 930,71 zł  

 

 

W 2019 roku odbyło się 6 posiedzeo Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, w tym jedno w trybie korespondencyjnym. 

Podczas obrad podjęto w sumie 32 uchwały. 

 W tym samym okresie Członkowie Zarządu Związku spotykali się 28 razy, z czego 12 razy obrady 

odbywały się w trybie korespondencyjnym. Podczas swoich obrad Zarząd podjął łącznie 148 uchwał. 

 W okresie sprawozdawczym Przewodniczący Zarządu Związku wydał 4 zarządzenia w związku 

z ogłoszeniem przetargów nieograniczonych. 

 W 2019 roku Zarząd Związku podejmował następujące uchwały zawierające stanowiska organów 

oraz apele: 

1) Uchwała nr 5/2019 z dn. 9 stycznia 2019 r. w sprawie: poparcia starao Fundacji Obrony Praw 

Człowieka „Dura Lex, Sed Lex” w sprawie wprowadzenia zmian do Programu Pomocy Osobom 

Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2019 – 2021. 

1) Uchwała nr 20/2019 z dn. 8 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie składu 

Komitetu Sterującego przy Wojewodzie Śląskim dla „Programu dla Śląska”. 

2) Uchwała nr 23/2019 z dn. 8 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia stanowiska w zakresie dedykowania 

środków IP RIT Subregionu Zachodniego w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport 

miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020 do przedsięwzięcia pn. „GEPARD II – 

Śląsk – zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego”. 

3) Uchwała nr 24/2019 z dn. 15 marca 2019 r. w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Racibórz 

dotyczącego budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna. 

4) Uchwała nr 25/2019 z dn. 15 marca 2019 r. w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Jastrzębie-Zdrój 

dotyczącego odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Katowicami. 

5) Uchwała nr 32/2019 z dn. 27 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego 

konieczności utworzenia punktów konsultacyjnych Programu „Czyste Powietrze” na terenie 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 

6) Uchwała nr 44/2019 z dn. 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Żory 

dotyczącego zmian w zapisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

7) Uchwała nr 45/2019 z dn. 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego programu 

„STOP SMOG” wynikającego z Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 6 grudnia 

2018 roku. 

8) Uchwała nr 62/2019 z dn. 30 maja 2019 r. w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Rydułtowy 

dotyczącego Polskiej Strefy Inwestycji. 
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9) Uchwała nr 63/2019 z dn. 30 maja 2019 r. w sprawie: poparcia stanowiska Powiatu Wodzisławskiego 

dotyczącego konieczności usunięcia niekorzystnych zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162). 

10) Uchwała nr 69/2019 z dn. 11 czerwca 2019 r. w sprawie: poparcia stanowiska Miasta Rydułtowy 

w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”. 

11) Uchwała nr 132/2019 z dn. 5 grudnia 2019 r. w sprawie: poparcia stanowiska Rady Miasta Rybnika 

w przedmiocie finansowania pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej. 

 

Z kolei Zgromadzenie Ogólne Związku w 2019 roku podjęło następujące stanowiska: 

1) Uchwała nr 24/2019 z dn. 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego skutków 

zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych na budżet samorządów w Subregionie 

Zachodnim Województwa Śląskiego. 

1) Uchwała nr 32/2019 z dn. 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego wysokości 

subwencji oświatowej dla samorządów Subregionu Zachodniego Województwa. 

 

 W ramach projektu „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych 

na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego wykonano na terenie miasta 22 instalacje 

fotowoltaiczne na kwotę 310 200,00 zł oraz zamontowano jedna pompę ciepła na potrzeby c.w.u. 

na kwotę 7 500,00 zł.  

 Miasto pozyskało środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 w kwocie 2 226 652,63 zł na realizację przedsięwzięd w ramach Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.  

 

 

O Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji 

  

Związek został utworzony w 1991 roku przez dziesięd gmin południowo-zachodniej części ówczesnego 

województwa katowickiego. Na dzieo dzisiejszy do Związku należą gminy: Godów, Gorzyce, Marklowice, 

Mszana, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski. Od 26 lutego 2007 roku funkcję Przewodniczącego Zarządu 

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji pełni Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego – 

Mieczysław Kieca. 

 W roku 2019 Zarząd odbył 7 posiedzeo. Na posiedzeniach tych Zarząd podjął 6 uchwał, z czego 

4 dotyczące finansów Związku oraz uchwały w sprawie: 
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- zawarcia porozumienia z miastem Radlin, MZWiK i Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śl. o udzieleniu Związkowi pomocy finansowej przez Miasto Radlin 

z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęciu udziałów w podwyższonym 

kapitale zakładowym PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl., 

- wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w PWiK Sp. z o.o. 

w Wodzisławiu Śl. 

Powyższa uchwała to konsekwencja podjętej na sesji w dniu 29 stycznia 2019 r. przez Radę 

Miejską w Radlinie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej MZWiK w kwocie 54.120,00 zł 

z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. i objęcie 

udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Miasto Radlin zawnioskowało, aby przy 

okazji budowy kanalizacji sanitarnej w drogach bocznych ul. Rymera podnieśd standard odtworzenia 

tych dróg poprzez zabudowę krawężników betonowych w miejscach gdzie tych krawężników 

dotychczas nie było. W celu zapewnienia finansowania dodatkowych robót miasto Radlin przekazało 

pomoc finansową Związkowi, która to została przekazana do Spółki poprzez podwyższenie kapitału 

zakładowego. W związku z powyższym zgodnie ze Statutem MZWiK konieczne stało się podjęcie przez 

Zarząd Związku uchwały w sprawie zawarcia umowy z miastem Radlin o udzielenie dotacji celowej 

oraz zawarcia trójstronnego porozumienia z miastem Radlin i Przedsiębiorstwem Wodociągów 

i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śl.  

 W dniu 19 lipca 2019 r. poz. 5339 w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ukazała 

się uchwała Zgromadzenia MZWiK z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu 

Śl.” Termin obowiązywania regulaminu 14 dni od ukazania się w dzienniku czyli 3 sierpnia 2019 r. 

O tym fakcie zostały poinformowane przedsiębiorstwa wod.-kan., którym Związek wydał zezwolenie 

na prowadzenie działalności. 

 Na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2019 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 

na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów w PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. 

Miało to związek ze zwołanym w tym samym dniu Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i było 

realizacją umów zawartych pomiędzy MZWiK, gminą Gorzyce i miastem Radlin w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla MZWiK. W przypadku gminy Gorzyce jest to kolejna transza pomocy w kwocie 

1.200.000 zł, z kolei miasto Radlin udzieliło pomocy Związkowi w kwocie 54.120 zł.  Obie dotacje zostały 

przelane na konto MZWiK.  

 W dniu 26 sierpnia 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na którym 

podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o powyższe kwoty. 

 Na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2019 r. Zarząd zapoznał się z projektami uchwał 

przewidzianymi do podjęcia na sesji Zgromadzenia w dniu 26 września. Uchwały dotyczyły: 
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1) zmiany budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu 

Śląskim na 2019 r., 

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji 

na lata 2019-2023, 

3) Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeo Wodociągowych i Kanalizacyjnych 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. na lata 2019-2024. 

 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeo Wodociągowych 

i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. na lata 

2019-2024, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków opracowało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

Uchwalenie nowego Planu podyktowane było głównie koniecznością zaktualizowania danych 

kosztowych inwestycji ujętych w Wieloletnim Planie ze względu na ogromny wzrost cen robót 

budowlanych. W przedstawionym Wieloletnim Planie wydłużono terminy realizacji zadao do roku 2024, 

tak by w całości wykonad zaplanowany wcześniej zakres rzeczowy i zapewnid jego pełne sfinansowanie 

(dotyczy zadao finansowanych ze środków Spółki). 

Nowy plan uwzględnia również przesunięcie zadao w ramach Projektu Unijnego pn. 

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Wodzisław Śląski”. Powyższe spowodowane było 

przesunięciem terminu podpisania umów na zadania z III etapu robót, co z kolei było wynikiem 

unieważnienia przetargu z przyczyn niezależnych od Spółki i jego powtórzenie.  

 Kolejnym powodem zmiany planu było wprowadzenie zadao w zakresie budowy sieci wodociągowej 

na rok 2020, które zostały zgłoszone przez Gminy. 

 W dniu 20 sierpnia 2019 r. poz. 5646 w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ukazało 

się obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu MZWiK – zmiana dotyczy 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 Na posiedzeniach Zarządu omawiana była sprawa aktualizacji Aglomeracji Wodzisław Śl. Podjęta 

przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwała nr V/25/34/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r., którą 

wyznaczono aglomerację Wodzisław Śląski zlokalizowaną na terenie gmin Wodzisław Śląski, Radlin, 

Gorzyce, Marklowice i Rydułtowy z dniem 31 grudnia 2020 roku wygaśnie. Aglomeracja, o której mowa 

wyżej wyznaczona została na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne oraz Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. Od tego 

czasu przepisy powyższe uległy istotnej zmianie. Zgodnie z przepisem art. 565 ust. 2 nowej ustawy Prawo 

wodne dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a uchylanej w art. 573 

ustawy zachowują moc nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 roku. Dotyczy to również Aglomeracji Wodzisław 

Śląski wyznaczonej przytoczoną wyżej uchwałą. Oznacza to, że do dnia 31 grudnia 2020 r. konieczne 
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jest podjęcie nowej uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Wodzisław Śląski. 

W świetle powyższego konieczne stało się przygotowanie niezbędnych dokumentów wymaganych 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. poz. 1586 

w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji w celu przedstawienia propozycji nowego 

planu aglomeracji do zaopiniowania przez Wody Polskie a następnie zatwierdzenia przez uprawniony 

do tego organ. Przygotowaniem niezbędnych dokumentów zajmują się specjalistyczne firmy w związku 

z powyższym biuro Związku dokonało rozeznania rynku pod kątem kosztów. Opracowanie „Aglomeracji 

Wodzisław Śląski” zlecono Głównemu Instytutowi Górnictwa w Katowicach. 

 

 Na posiedzeniu Zarządu w dniu 4 listopada 2019 r. Prezes Zarządu Spółki poinformował, 

że złożony został wniosek o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdzenie 

nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Podstawowe 

czynniki, które miały wpływ na koniecznośd zmiany obecnie obowiązującej taryfy to: wzrost ceny wody 

hurtowej GPW, ponad 300% wzrost opłat z tytułu zagospodarowania i utylizacji osadu ściekowego, 

ustawowa stawka podatku rurowego, wzrost ceny energii elektrycznej. Ponadto Spółka spłaca kredyty 

i pożyczki zaciągnięte na pokrycie wkładu własnego do Funduszu Spójności w łącznej kwocie ok. 4,5 mln zł 

rocznie. Nowa taryfa weszła w życie w dniu 17 marca 2020 r. 

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski” 

Na posiedzeniach Zarządu, Prezes Zarząd Spółki W.Blutko informował o postępie realizacji 

projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Wodzisław Śląski”. 

W roku 2019 Spółka kontynuowała realizację Projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski”, w ramach którego do roku 2021 przewiduje się 

wybudowanie ok. 70,5 km sieci kanalizacyjnej na terenie gmin: Wodzisław Śląski, Radlin, Gorzyce, 

Marklowice, Rydułtowy wraz z niezbędnym zakresem robót odtworzeniowych w pasach drogowych 

oraz przebudowę ok. 20 km sieci wodociągowej. Dodatkowo planowana jest dalsza modernizacja 

oczyszczalni ścieków Karkoszka II oraz wdrożenie i rozwój inteligentnego systemu zarządzania siecią wod.-

kan. (GIS) w przedsiębiorstwie.  

W wyniku realizacji Projektu do nowo wybudowanej sieci zostanie podłączonych  

7670 RLM, w tym 5740 mieszkaoców oraz 1930 RLM z obiektów użyteczności publicznych. 
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 Zgodnie z opracowanymi koncepcjami budowa kanalizacji w każdej gminie tj. w Wodzisławiu 

Śląskim, Radlinie, Marklowicach, Gorzycach, Rydułtowach została podzielna na etapy: 

 

1. Roboty budowlane Etap I – lata 2017-2018 

Wykonano 19,6 km sieci kanalizacji i 5 przepompowni ścieków, zmodernizowano ponad 2 km sieci 

wodociągowej. Do nowej sieci przyłączono 388 budynków.  

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach I etapu została zakooczona.  

Roboty budowlane Etap II – lata 2018-2019 

W ramach tego Etapu wykonano 23,68 km sieci kanalizacyjnej, 3 przepompownie ścieków. Do sieci 

przyłączono 661 nieruchomości.  

2. Roboty budowlana III Etap – lata 2019-2021  

Roboty w ramach III Etapu Projektu rozpoczęły się jesienią 2019 r. Do kooca roku wykonano 2,63 km sieci 

kanalizacyjnej, z łącznej długości 32,3 km. Realizacja potrwa do kooca 2021 r. 

Na dzieo 31 grudnia 2019 r. sumaryczny postęp rzeczowy I, II i III etapu Projektu to: 45,53 km sieci 

kanalizacyjnej, co stanowi łącznie ok. 65% zakresu sieci całego Projektu.  

3. Efekt ekologiczny 

Sukcesywnie po zakooczeniu robót mieszkaocy są informowani o możliwości i obowiązku podłączenia 

do sieci kanalizacji sanitarnej.  

Sumaryczny uzyskany efekt ekologiczny to: 535 podłączonych budynków zamieszkiwanych przez 1926 

osób, który stanowi 33,55% z docelowej liczby 5740 mieszkaoców do podłączenia.  

Zakooczenie Projektu wraz z uzyskaniem efektu ekologicznego (podłączenie mieszkaoców) zaplanowano 

do kooca 2022 r. 

 Zgodnie z uchwałą o polityce majątkowej MZWiK, do biura Związku trafiają umowy i dowody PT 

przekazujące na nasz majątek nowo powstałe środki trwałe z zakresu infrastruktury wodociągowo-

kanalizacyjnej. Na dzieo 31 grudnia 2019 r. na stanie Związku jest 3.622 dowodów PT na ogólną wartośd 

początkową 18.220.100,38 zł oraz jest właścicielem ośmiu nieruchomości gruntowych:  


 w Wodzisławiu Śl. o obszarach 918 m2, 260 m2, 


 w Rydułtowach o obszarach 22 m2, 41 m2, 12 m2, 23 m2, 137 m2, 


 w Radlinie o obszarze 118 m2. 

Cały zgromadzony w Związku majątek użytkowany jest przez PWiK na podstawie umowy cywilno-prawnej 

z 1999 r.  

W roku 2019 do biura Związku wpłynęło 461 dowodów PT na ogólną wartośd początkową 

1.003.230,99 zł. Szczegółową statystykę środków trwałych przejętych w 2019 r. przez Związek z podziałem 

na poszczególne gminy przedstawia tabela. 
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Gmina Ilośd dowodów PT Wartośd 

Godów 89 199 716,72 

Gorzyce 108 223 928,48 

Marklowice 18 33 994,62 

Mszana 34 68 711,65 

Radlin 33 58 107,23 

Rydułtowy 36 80 838,60 

Wodzisław Śląski 118 279 233,37 

Pszów 20 39 662,35 

Kornowac 4 12 736,33 

Gaszowice 1 6 301,64 

 

Na dzieo dzisiejszy Związek posiada 277.837 udziałów w PWiK Sp. z o.o. o wartości 165.313.015,00 zł 

pozostając jedynym udziałowcem w Spółce.  

Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej Zarząd Związku sprawuje w PWiK Sp.  z o.o. 

w Wodzisławiu Śl. funkcję Zgromadzenia Wspólników. W roku 2019 odbyły się trzy posiedzenia 

Zgromadzenia Wspólników. 

W dniu 22 marca 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na którym podjęto 

uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie przez PWiK kredytu odnawialnego w rachunku 

bankowym. 

W dniu 17 maja 2019 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Zatwierdzono na nim 

sprawozdanie finansowe Spółki, w tym sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 

1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., podzielono zysk za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r.  

do dnia 31 grudnia 2018 r., udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Wiesławowi Blutko 

z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., 

udzielono absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Katarzynie Machowskiej-Bujak z wykonania przez nią 

obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018r., zatwierdzono „Plan 

ekonomiczno – finansowy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu 

Śl. na rok 2019”, zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. 
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z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu 

z działalności w roku 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018, udzielono 

absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 

2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 W dniu 26 sierpnia 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników, na którym 

podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.     


