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Wprowadzenie 
 

 

 

Szanowni Państwo, 

z przyjemnością oddaję w Państwa ręce najnowszy, trzeci już, rokrocznie 

aktualizowany raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego. Dokument ukazujący, jak nasze 

miasto realizowało swoje zadania w 2020 roku. Opisujący, jak starało się ono zapewnić 

Państwu, wodzisławiankom i wodzisławianom, coraz lepszą jakość życia. Prezentujący nasze 

wspólne osiągnięcia w roku ubiegłym, czyli to, z czego powinniśmy być dumni, ale również to, 

co wymaga poprawy. 

W raporcie znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania 

naszego miasta w ciągu dwunastu miesięcy 2020 roku, w szczególności dane związane 

z realizacją polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej. W blisko  

200-stronicowym dokumencie zgromadziliśmy szereg informacji z różnorodnych dziedzin 

życia i funkcjonowania miasta. Tworząc raport, dołożyliśmy wszelkich starań, by był on 

rzetelnym, miarodajnym źródłem wiedzy o tym, co dzieje się w wielu obszarach związanych 

z Wodzisławiem Śląskim. 

W raporcie tradycyjnie ujęliśmy informacje dotyczące m.in. realizowanych zadań 

inwestycyjnych, systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zdobytych funduszy 

unijnych czy zaangażowania jednostek miejskich w sferze sportu i kultury. W kontekście 

2020 roku nie mogło w raporcie zabraknąć również danych związanych z ogłoszoną w tym 

okresie pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. To jeden z istotnych obszarów podjętych przez 

miasto działań, o które w tym roku wzbogaciliśmy dokument. 

I to właśnie pandemia koronawirusa w znacznym stopniu zdeterminowała to, jak 

upłynął rok 2020. Rok niewątpliwie pełen różnorodnych, licznych zadań, wielu nowych potrzeb. 

Rok, w którym zdrowie mieszkanek i mieszkańców, ich bezpieczeństwo były oczywiście 

jednymi z naszych priorytetów. W tym wyjątkowym, niełatwym czasie działania samorządu 

skoncentrowaliśmy przede wszystkim wokół takich kwestii jak m.in.: podnoszenie komfortu 

życia w mieście, rozwój gospodarczy, miejskie inwestycje, wśród których znalazły się te 
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ukierunkowane na poprawę jakości powietrza, jeszcze lepsza oferta oświatowa skierowana do 

podopiecznych naszych placówek, kulturalna oraz rekreacyjna. To jasne, niepodważalne, że 

miniony rok był sporym wyzwaniem dla każdego samorządu, również dla miasta Wodzisławia 

Śląskiego. Wszyscy musieliśmy odnaleźć się w innej, niejako nowej rzeczywistości i wypełniać 

najlepiej, jak potrafimy, zadania gminy. Szczęśliwie mamy wiele powodów do zadowolenia. 

Stoi za nimi trud dużego grona zaangażowanych w rozwój Wodzisławia osób. 

To bardzo cieszy, że w działania samorządu chce angażować i angażuje się tak wiele 

osób. Dlatego przy okazji corocznego raportu ogromne podziękowania kieruję do tych 

wszystkich, których codzienne wysiłki i postawa czynią życie w Wodzisławiu Śląskim coraz 

lepszym. Do mieszkanek i mieszkańców pełnych zaangażowania, chęci współpracy 

i pozytywnej energii, podejmujących na co dzień starania na rzecz nieustannego rozwoju 

naszego kochanego miasta, oddanych mu. Dziękuję. Również za to, że mogę służyć naszemu 

miastu i właśnie tej naszej, wyjątkowej wspólnocie. 

Serdecznie zapraszam do lektury raportu, ale też do dyskusji o tym, co dla nas, 

wodzisławianek i wodzisławian, w naszym mieście jest najważniejsze. 

 

 

 

                  Mieczysław Kieca   

 

            Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego 
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Ogólna sytuacja miasta 
 

W ujęciu tabelaryczynym prezentujemy Państwu ogóle informacje dotyczące 

Wodzisławia Śląskiego, w tym podstawowe dane demograficzne, informacje o bezrobociu 

w Wodzisławiu czy dane dotyczące zatrudnienia zarówno w Urzędzie Miasta, jak 

i w jednostkach organizacyjnych miasta czy w prowadzonych przez miasto samodzielnych 

przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych. 

 

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. Liczy 

49,51 km kw. 

Gęstość zaludnienia 

w gminie 

966/1 km kw. według danych Głównego Urzędu 

Statystycznego za rok 2019 (brak danych za 2020 rok). 

Gęstość zaludnienia 

w powiecie 

wodzisławskim 

548/1 km kw. według danych Głównego Urzędu 

Statystycznego za rok 2019 (dane za 2020 rok mają zostać 

zasilone 18 czerwca 2021 roku). 

Gęstość zaludnienia 

w województwie śląskim 

366/1 km kw. według danych Głównego Urzędu 

Statystycznego za rok 2019 (brak danych za 2020 rok) 

Liczba ludności: 4 508,1 tys. (na 30 czerwca 2020 roku według 

www.katowice.stat.gov.pl), 4 517 635 (za rok 2019 według 

Głównego Urzędu Statystycznego). 

Dzielnice Dzielnice określa uchwała nr XVII/156/96 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z 28 czerwca 1996 roku. W 2020 roku 

były to: Jedłownik Osiedle, Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka, 

http://www.katowice.stat.gov.pl/
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Kokoszyce, Nowe Miasto, Osiedla XXX-lecia-Piastów- 

-Dąbrówki, Radlin II, Stare Miasto, Wilchwy, Zawada. 

Mieszkańcy  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego: 

Liczba 

mieszkańców 

w roku 2018 

Liczba 

mieszkańców 

w roku 2019 

Liczba 

mieszkańców 

w roku 2020 

48 143 47 813 47 576 

 

 Według danych ewidencji ludności w Urzędzie Miasta 

(osoby zameldowane): 

Liczba 

mieszkańców 

w roku 2018 

Liczba 

mieszkańców 

w roku 2019 

Liczba 

mieszkańców 

w roku 2020 

46 250 45 816 45 268 

 

 Ludność w wieku produkcyjnym (15-64 lat): 28 679. 

 Ludność w wieku poprodukcyjnym (powyżej 65 lat): 9 128. 

 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym za 2019 rok według Głównego Urzędu 

Statystycznego: 39,1. 

Bezrobocie w mieście Liczba osób bezrobotnych (stan na koniec roku 2020; na 

podstawie informacji z Powiatowego Urzędy Pracy): 

1. 1135 osób zarejestrowanych (2,39 proc. liczby 

mieszkańców w roku 2020 według Głównego Urzędu 

Statystycznego), w tym: 

 659 kobiet (58,06 proc. osób zarejestrowanych), 

 483 osoby długotrwale bezrobotne (42,56 proc. osób 

zarejestrowanych), 
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 291 osób powyżej 50. r.ż. (25,64 proc. osób 

zarejestrowanych), 

 75 osób niepełnosprawnych (6,61 proc. osób 

zarejestrowanych). 

Urząd Miasta, jednostki 

organizacyjne miasta, 

spółki miejskie 

Organem wykonawczym w Wodzisławiu Śląskim jest prezydent  

miasta. Wykonuje on powierzone zadania przy pomocy urzędu 

gminy. Sprawne funkcjonowanie Urzędu Miasta oraz jednostek 

organizacyjnych miasta jest podstawą realizacji większości 

zadań w mieście. Centrum administracyjnym jednostki 

samorządu terytorialnego jest Urząd Miasta zlokalizowany 

w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Bogumińskiej 4, 4a oraz 4b. 

Zadania wodzisławskiego samorządu (w ramach Urzędu 

Miasta) realizowało na koniec 2020 roku 235 pracowników. 

Wybrane dane 

statystyczne, które mogą 

w części zobrazować 

wykonaną przez 

pracowników Urzędu 

Miasta pracę 

1. Liczba zarejestrowanej korespondencji wpływającej 

– 81 247. 

2. Liczba korespondencji wychodzącej – 55120. 

3. Liczba wydanych decyzji administracyjnych – 20 712. 

4. Liczba podjętych uchwał – 116, w tym: 

- 104 zgłoszone przez prezydenta miasta, 

- 6 zgłoszonych przez Radę Miejską, 

- 6 zgłoszonych przez przewodniczącego Rady Miejskiej. 

5. Liczba złożonych wniosków CEIDG (Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej) – 1025. 

6. Liczba wydanych dowodów osobistych – 2727. 

7. Liczba wniosków o udzielenie informacji publicznej – 103. 

Jednostki organizacyjne 

miasta i zatrudnienie 

Miasto posiadało w 2020 roku 10 jednostek organizacyjnych: 

1. Wodzisławskie Centrum Kultury – 30,1 etatu, 

2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – 25,13 etatu, 
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3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”  

– 41 etatów, 

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 61,25 etatu, 

5. Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci 

i Młodzieży – 35,3 etatu, 

6. Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla” 

– 19,75 etatu, 

7. Muzeum – 8,5 etatu, 

8. Żłobek Miejski nr 1 – 16,5 etatu, 

9. Służby Komunalne Miasta – 59,75 etatu, 

10. Zarząd Dróg Miejskich – 31 etatów. 

Jednostki te realizują dla miasta i jego mieszkańców większość 

zadań własnych gminy. W jednostkach organizacyjnych miasta 

w roku 2020 pracowało ok. 355 pracowników. 

Spółki miejskie 

i zatrudnienie 

Dla wsparcia realizacji działań publicznych miasta funkcjonuje 

również jedna spółka ze 100-proc. udziałem miasta. Mowa 

o ...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 w spółce 

w 2020 roku określono na 54,5 etatu. 

Działania publiczne miasta realizuje również Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu 

Śląskim. Jest to spółka prawa handlowego powołana do 

realizacji zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę 

i odprowadzaniem ścieków. 100 proc. 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. Działalność 
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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 233 pracowników 

(dane na koniec 2020 roku). 

Placówki oświatowe Miasto jest także organem prowadzącym dla 16 przedszkoli 

publicznych, 13 szkół podstawowych oraz Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej nr 1. Osiem placówek to zespoły szkolno- 

-przedszkolne, pięć szkół podstawowych i osiem publicznych 

przedszkoli to samodzielne jednostki.  

Przeliczeniowa liczba etatów nauczycieli na 31 grudnia 

2020 roku wyniosła 548,75, w tym: 77,38 w samodzielnych 

przedszkolach, 163,08 w szkołach podstawowych, 305,64 

w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz 2,65 w ognisku 

pracy pozaszkolnej. Średnioroczna liczba etatów pracowników 

administracji i obsługi wyniosła 245,53. 

 

 

 

Najważniejsze działania a dokumenty strategiczne 
 

 Na kolejnych kilkudziesięciu stronach znajdą Państwo informacje o najważniejszych 

działaniach podjętych w poprzednim roku kalendarzowym oraz o ich efektach w odniesieniu 

do zapisów Strategii rozwoju miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2014-2020 oraz innych 

dokumentów planistycznych (polityk, programów, strategii i innych), do których wykonania był 

zobowiązany prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego. 
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1. Nazwa polityki/programu/strategii 

Strategia rozwoju miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2014-2020 

2. Okres realizacji 

2014-2020  

3. Cel 

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

określającym wizję rozwoju miasta Wodzisławia Śląskiego oraz jego cele strategiczne, tj.: 

 wzmacnianie konkurencyjności miasta, 

 kreowanie nowych funkcji gospodarczych i społecznych, 

 tworzenie korzystnych warunków pracy i zamieszkania, 

 podnoszenie jakości zarządzania miastem. 

4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2020 roku oraz ich efekty 

 Budowa infrastruktury umożliwiającej dostęp do terenów przeznaczonych pod działalność 

gospodarczą na terenie po kopalni 1 Maja – zadanie w trakcie realizacji w ramach 

projektu „Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim”, 

współfinansowanego ze środków UE. 

 Rewitalizacja Starówki – przestrzeń centralna miasta i jego obszaru funkcjonalnego. 

W ramach zadania realizowany jest projekt pn. „Eko starówka - poprawa efektywności 

energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim”. 

Zrealizowano też działania projektowe w ramach zadania pn. „Efektywne zarządzanie 

energią – wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” 

w zakresie starówki.  

 Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wodzisławiu Śląskim – reprezentacyjna 

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

modernizacja Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim”. 

 Wodzisławska Strefa Rozrywki: 

- integracja programowa oferty spędzania czasu wolnego. W Wodzisławiu Śląskim ofertę 
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spędzania czasu wolnego przygotowuje wiele podmiotów publicznych, ale też 

prywatnych. Urząd Miasta przyjął rolę instytucji integrującej istniejące oferty. W każdym 

miesiącu pracownicy merytorycznego wydziału dokonują zbioru informacji w jednostkach 

miejskich oraz we współpracujących podmiotach prywatnych. Informacje o wydarzeniach 

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

integracja znanej oferty następuje poprzez elektroniczny kalendarz wydarzeń 

zamieszczony na miejskiej stronie, plakat informacyjny przygotowany przez Wydział 

Dialogu, Promocji i Kultury oraz przez drukowany informator. Materiały przygotowywane 

w 2020 roku przez Wydział zawierały informacje o wszystkich wydarzeniach 

planowanych przez wszystkie miejskie jednostki oraz sporo informacji od chętnych do 

współpracy podmiotów prywatnych; 

- organizacja wydarzenia online Najcieplejsze Miejsce na Ziemi – Reggae Festiwal 

edycja 2020; 

- 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 miejskiej; 

- uzupełnienia i modernizacja infrastruktury: zrealizowano 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, 

Kryta Pływalnia „MANTA”). Ponadto Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

zrealizowała zadanie budowy windy dla osób niepełnosprawnych w budynku. 

 Utrzymanie i konserwacja rowów, ich infrastruktury oraz innych urządzeń melioracyjnych 

na terenie miasta, zapewniające ich właściwie funkcjonowanie – w 2020 roku 

wyczyszczono łącznie 2636 mb rowów. 

 Więcej ciepła – mniej smogu. Uciepłowienie wodzisławskich kamienic – w trakcie 

realizacji jest projekt pn. „Eko starówka – poprawa efektywności energetycznej 

komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim” oraz „Eko Wodzisław  

– kompleksowa modernizacja energetyczna budynków miasta Wodzisławia Śląskiego” 

 Projekty „Łączymy z energią” i „Gminy z dobrą energią” – w ramach zadania miasto 

Wodzisław Śląski brała i bierze udział w partnerskich projektach grantowych, których 

liderem jest Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego. Są to projekty 
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dotyczące montażu instalacji OZE dla budynków mieszkalnych oraz wymiany 

wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. 

Projekty „Łączymy z energią” i „Gminy z dobrą energią” są dofinansowane ze środków 

RPO WSL 2014-2020. Ponadto rozpoczęto realizację projektu: „Montaż instalacji OZE 

w budynkach użyteczności publicznej miasta Wodzisławia Śląskiego”. 

 Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej. W ramach zadania 

rozpoczęto realizacje projektów 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. oraz „Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta 

Wodzisławia Śląskiego”. 

 Termomodernizacja dworca kolejowego. Zadanie zrealizowano w ramach projektu pn. 

„Przebudowa i rozbudowa budynku dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim”. 

 Stworzenie Centrum Usług Społecznych. Zadanie realizowane w ramach projektów 

„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>>”. 

 Projekty aktywizujące osoby starsze w ich środowisku. Rozpoczęcie realizacji projektu 

„Seniorzy bez granic II” dofinansowanego ze środków Interreg VA (RCz – PL). 
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1. Nazwa polityki/programu/strategii 

Program rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2020 

2. Okres realizacji 

2015-2020  

3. Cel 

Poprawa spójności przestrzennej i ożywienie społeczno-gospodarcze miasta poprzez 

neutralizację kluczowych problemów zidentyfikowanych w obrębie obszaru rewitalizacji, 

w tym: 

 przebudowa struktury gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości poprzez wzrost 

innowacyjności podejmowanych działań i aktywizację gospodarczą terenu 

rewitalizowanego (sfera gospodarcza), 

 podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa warunków życia mieszkańców 

poprzez ożywienie obszaru rewitalizowanego w aspekcie infrastrukturalno- 

-architektonicznym (sfera przestrzenna), 

 przeciwdziałanie procesom marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz wzmacnianie 

postaw prospołecznych poprzez rozwój kapitału ludzkiego i wyrównywanie szans 

życiowych (sfera społeczna). 

4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2020 roku oraz ich efekty 

 Asystentura rodzinna szansą na lepsze jutro – projekt w trakcie realizacji. 

 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 „Aktywność szansą na nowy 

początek" – projekt w trakcie realizacji. 

 Program Aktywności Lokalnej Dzielnicy Wilchwy „Czas na aktywną zmianę" – projekt 

w trakcie realizacji. 
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 Program Aktywności Lokalnej Dzielnicy Jedłownik "Aktywni razem mogą wszystko"  

– projekt w trakcie realizacji. 

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

Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: „Oaza aktywności” – projekt zrealizowany. 

 „Oaza aktywności” – projekt w trakcie realizacji. 

 

 

1. 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 2020 

2. Okres realizacji 

1 stycznia-31 grudnia 2020 roku 

3. Cel 

Celem głównym programu jest budowanie stałego partnerstwa miasta z organizacjami 

pozarządowymi w celu wzmocnienia aktywności obywatelskiej służącej zaspokojeniu 

potrzeb mieszkańców. 

Celami szczegółowymi są: 

 umocnienie lokalnych działań, 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 zadań 

publicznych wymienionych w art. 4 ustawy, 
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 otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom 

pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych 

zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd. 

4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2020 roku 

Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań 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 oraz działalności na rzecz integracji 

cudzoziemców. 

 Zlecanie zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

Organizacje mogły składać 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) działania mające na celu zapobieganie uzależnieniom poprzez zorganizowanie czasu 

wolnego dzieciom i młodzieży. 

 Zlecanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Organizacje mogły składać oferty na zadanie pn. rozwój i animacja lokalnego amatorskiego 

ruchu sportowego poprzez ogólnomiejskie imprezy sportowo-rekreacyjne, w tym także 

imprezy cykliczne. 

 Zlecanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Organizacje mogły składać oferty na zadania, tj.: 

a) aktywizacja kulturalna dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku 

w okresie wakacji letnich, 
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b) aktywizacja społeczno-kulturalna seniorów 50+, 

c) organizowanie na terenie miasta wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwali, 

koncertów, konkursów, spektakli, występów artystycznych, 

d) upowszechnianie kultury, historii i dziedzictwa narodowego regionu wśród mieszkańców 

Wodzisławia Śląskiego, 

e) działania mające na celu aktywizację mieszkańców w zakresie kultury, sztuki, ochrony 

dóbr dziedzictwa narodowego. 

 Zlecenie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia 

Organizacje mogły składać 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 zadań z zakresu pomocy społecznej 

Organizacje mogły składać oferty na realizację zadania, tj.: 

a) dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta, 

b) zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez działalność 

Klubu „Senior+”. 

 Zlecanie zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego 

Organizacje mogły składać oferty na realizację zadania, tj.: 

a) działania mające na celu ograniczenie liczby zwierząt bezdomnych na terenie miasta 

oraz pomoc bezdomnym zwierzętom przebywającym w przytulisku dla zwierząt na terenie 

Służb Komunalnych Miasta, 

b) przeprowadzenie akcji edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza oraz prawidłowej 

gospodarki odpadami komunalnymi. 
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 Zlecanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości 

Organizacje mogły składać oferty na realizację zadania, tj.: 

a) prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości w Wodzisławiu Śląskim, 

b) organizowanie na terenie miasta wydarzeń biznesowych, 

c) zlecanie zadań z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców. 

 

 

1. Nazwa polityki/programu/strategii 

Gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 

2. Okres realizacji 

1 stycznia-31 grudnia 2020 roku 

3. Cel 

Cele strategiczne Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 to: 

 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych   

i osób zagrożonych uzależnieniem, 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej               

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- 

-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

 wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii, 



Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2020 

 

 

19 | S t r o n a  
 
 

 

 pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2020 roku 

 Wspieranie zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 Sfinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom 

społecznym realizowanych przez placówki oświatowe z terenu miasta Wodzisławia 

Śląskiego. 

 

 

1. Nazwa polityki/programu/strategii 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 

2. Okres realizacji 

1 stycznia-31 grudnia 2020 roku 

3. Cel 

Cele strategiczne Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na rok 2020 to: 

 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, 
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 wspomaganie działalności instytucji, osób fizycznych i prawnych służących 

rozwiązywaniu problemów uzależnień, 

 zwiększanie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 ograniczenie dostępności do alkoholu. 

4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2020 roku 

Dysponenci środków na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych: 

 Biuro Spraw Społecznych, plan: 567 411 zł, wykonanie: 119 208,21 zł. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, plan: 50 000 zł, wykonanie: 47 498 zł. 

 Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”, plan: 640 927 zł, wykonanie: 

640 223,40 zł. 

 Wydział Dialogu, Promocji i Kultury, plan: 50 000 zł, wykonanie: 33 450 zł. 

 Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim, plan: 4 000 zł, wykonanie: 2 000 zł. 

 Łącznie w dziale 851 rozdziale 85154 – plan: 1 312 338 zł, wykonanie: 842 379,61 zł. 

 

Zadania: 

 sfinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom 

społecznym, realizowanych przez placówki oświatowe z terenu miasta Wodzisławia 

Śląskiego, 

 zakup 240 egzemplarzy czasopisma profilaktycznego „ANTIDOTUM. Profilaktyka. 

Wychowanie. Zdrowie” oraz zakup 280 egzemplarzy kwartalnika „FENIX Psychoterapia”, 

 sfinansowanie programu profilaktycznego skierowanego do mieszkańców miasta 

Wodzisławia Śląskiego z uwzględnieniem praktycznych działań w zakresie promowania 

zdrowego stylu życia bez nałogów, 

 sfinansowanie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, 

 zakup notatników z gumką na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 
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Wydatki związane z MKRPA: 

 wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

za udział w posiedzeniu, 

 wynagrodzenie osób kontrolujących punkty sprzedaży, 

 wynagrodzenie za sporządzenie 17 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, 

 dopłata do zaliczki na wynagrodzenie za sporządzenie opinii przez biegłych 

sądowych  przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób skierowanych przez Miejską 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 opłata dla komornika sądowego za doręczenie korespondencji. 

 

 

1. Nazwa polityki/programu/strategii 

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

2. Okres realizacji 

2017-2022 

3. Cel 

Cele operacyjne: 

 rozwój promocji zdrowia w Wodzisławiu Śląskim, 
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 podejmowanie działań 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 mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego możliwości skorzystania                                      

z samorządowych programów polityki zdrowotnej, 

 aktywizacja instytucji, organizacji i mieszkańców w obszarze promocji zdrowia, 

 współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci                          

i młodzieży, 

 ograniczenie niskiej emisji. 

4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2020 roku 

 Dotowanie przedsięwzięć podejmowanych w ramach ochrony i promocji zdrowia na rzecz 

mieszkańców Wodzisławia Śląskiego. 

 Opracowanie i realizacja Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

 Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta. 

 

 

1. Nazwa polityki/programu/strategii 

Program zdrowotny Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych                        

z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego 

2. Okres realizacji 

2 marca-11 grudnia 2020 roku 

3. Cel 

Rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego 
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4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2020 roku 

Działania podjęte przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży                        

w ramach programu zdrowotnego wraz z ilością świadczeń: 

 wczesna interwencja – program obejmował kompleksową rehabilitację i terapię dzieci 

niepełnosprawnych lub zagrożonych nieprawidłowym rozwojem w wieku do 7 lat, 

wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju. W ramach wczesnej 

interwencji podjęto następujące działania: 

- diagnozowanie medyczne, pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne, 

- rehabilitacja lecznicza, 

- prowadzenie terapii psychologicznej dzieci i rodziców, 

- prowadzenie terapii logopedycznej, 

- prowadzenie terapii pedagogicznej, 

- terapia SI, 

- terapia zajęciowa. 

Liczba świadczeń zdrowotnych: 1270 x 190 zł = 241 300 zł. 

 grupowe zajęcia korekcyjne – program obejmował kompleksowe i zespołowe działanie 

poprzez stosowanie różnych metod leczenia i rehabilitacji, które miały na celu 

przywrócenie dzieciom i młodzieży w wieku 7-18 lat pełnej lub możliwie maksymalnej 

sprawności fizycznej. W ramach grupowych zajęć korekcyjnych dzieci korzystały                       

z ćwiczeń korekcyjnych i korygujących wady postawy. 

Liczba świadczeń zdrowotnych: 1211 x 120 zł = 145 320 zł. 
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1. Nazwa polityki/programu/strategii 

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2014-2020 

2. Okres realizacji 

2014-2020 

3. Cel 

Celem głównym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie 

Wodzisławia Śląskiego. 

Cele szczegółowe to: 

 zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinach z terenu Wodzisławia Śląskiego, 

 zwiększenie skuteczności prowadzenia procedury Niebieskiej Karty ze szczególnym 

uwzględnieniem ochrony osób dotkniętych przemocą, 

 zwiększenie skuteczności oddziaływań prowadzonych wobec osób doznających 

przemocy i stosujących przemoc, 

 podniesienie jakości pracy z osobami doznającymi przemocy oraz stosującymi przemoc. 

4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2020 roku 

Wdrażanie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2014-2020 oparte było na 

realizacji poszczególnych celów we wskazanych obszarach działania. 

Obszar pierwszy: profilaktyka 

Cel: zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinach z terenu Wodzisławia Śląskiego 

 Podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców Wodzisławia Śląskiego na temat zjawiska 

przemocy w rodzinie: 

- kontynuacja akcji ulotkowej poprzez rozpowszechnianie ulotek i materiałów 

informacyjnych wśród mieszkańców miasta, 

- promowanie zespołu interdyscyplinarnego oraz procedury Niebieskiej Karty, 
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- prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do rodziców, rozwijanie umiejętności 

wychowania bez przemocy. 

 Rozpowszechnianie oraz poprawa jakości programów profilaktycznych z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podejmowane przez szkoły działania 

profilaktyczne: 

- realizacja działań, które wynikają z programów wychowawczo-profilaktycznych, 

- prowadzenie zajęć kształtujących umiejętności społeczne, 

- zwiększanie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez prelekcje w czasie zebrań                      

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, 

- skierowanie do specjalistycznych poradni i poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

- monitorowanie sytuacji dziecka i rodziny poprzez współpracę z innymi służbami 

i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, 

- wchodzenie w skład grup roboczych, 

- warsztaty profilaktyczne, informacyjno-edukacyjne z uczniami, z zakresu uzależnień 

oraz przemocy, 

- warsztaty radzenia sobie z konfliktami. 

 

Obszar drugi: interwencja 

Cel: zwiększenie skuteczności prowadzenia procedury Niebieskiej Karty ze szczególnym 

uwzględnieniem ochrony osób dotkniętych przemocą. 

 Zintensyfikowanie i doskonalenie  działań prowadzonych przez zespół interdyscyplinarny 

oraz grupy robocze, a także instytucje realizujące procedurę Niebieskiej 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 
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powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 Rozwój i doskonalenie zasobów lokalowych i kadrowych koniecznych do udzielenia 

profesjonalnej pomocy: 

- kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego, w ramach którego udzielane są 

konsultacje świadczone przez następujących specjalistów: psychologa, psychiatrę,  

prawnika, w wyznaczone dni i godziny, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

 

Obszar trzeci: terapia i wsparcie 

Cel: zwiększenie skuteczności oddziaływań prowadzonych wobec osób doznających 

przemocy i stosujących przemoc 

 Udzielanie kompleksowej specjalistycznej pomocy osobom doznającym przemocy                          

w rodzinie: 

- zapewnienie dzieciom z rodzin dotkniętych przemocą wsparcia i pomocy przez 

Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”,   

- objęcie rodzin asystenturą rodzinną, 

- zapewnienie szybkiego dostępu do poradnictwa psychologicznego i prawnego 

w Punkcie Konsultacyjnym. 

 Zwiększenie skuteczności oddziaływań prowadzonych wobec osób stosujących przemoc: 

- kierowanie osób stosujących przemoc do programu korekcyjno-edukacyjnego 

realizowanego przez PSOW dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

 Rozpowszechnianie oferty pomocowej oraz informacji w zakresie możliwości i form 

udzielanej pomocy: 

- udostępnianie materiałów informacyjnych w miejscach użyteczności publicznej.   
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1. Nazwa polityki/programu/strategii 

Program wychodzenia z bezdomności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dla 

miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2016-2020 

2. Okres realizacji 

2016-2020 

3. Cel 

Cel główny: przeciwdziałanie zjawisku bezdomności oraz łagodzenie jego skutków przez 

wsparcie i podejmowanie inicjatyw na rzecz osób bezdomnych. 

Cele szczegółowe: 

 Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością oraz bezdomnym bezpieczeństwa 

socjalnego. 

 Aktywizacja osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym do 

podejmowania użytecznych ról i funkcji społeczno-zawodowych. 

 Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie bezdomności i wczesnej interwencji. 

4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2020 roku 

Gmina na podstawie artykułu 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 

2004 roku jest zobowiązana do udzielania schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania. 

Do grona osób pozbawionych elementarnego zabezpieczenia, które zostały ujęte 

we wskazanym powyżej artykule, należą m.in. osoby bezdomne. Realizacja działań z tego 

obszaru mieści się w kompetencjach wszystkich służb społecznych działających na rzecz 

osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem Policji, Straży Miejskiej, Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej oraz organizacji pozarządowych. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jako główny realizator programu, w pracy z osobami 

bezdomnymi kieruje się wyznaczoną w dokumencie ścieżką pracy na rzecz środowiska 

bezdomnych, podzieloną na następujące kierunki i działania programu: działania 

o charakterze profilaktycznym, działania o charakterze osłonowym, działania o charakterze 

aktywizującym. Program określa także poszczególne cele szczegółowe, które zgodnie 
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z jego założeniami gromadzi się za poprzedni rok kalendarzowy i dokonuje się 

ich podsumowania. 

 

Cel szczegółowy 1: Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością oraz bezdomnym 

bezpieczeństwa socjalnego 

Lp. Działanie Wskaźniki Towarzystwo 

Charytatywne 

„Rodzina” 

Koło Wodzisła-

wskie Towarzy-

stwa Pomocy 

im. Św. Brata 

Alberta 

MOPS: 

pracownicy 

socjalni, 

DzPŚ 

Suma 

1. Zapewnienie 

doraźnej 

pomocy  

– schronie-

nia w ogrze-

walni 

1. Liczba osób 

bezdomnych, 

którym 

udzielono 

doraźnej 

pomocy  

w ogrzewalni.   

Nie dotyczy Nie dotyczy 40 40 

2. Zapewnienie 

tymczasowej 

pomocy – 

schronienia 

w nocle-

gowni 

1. Liczba osób 

bezdomnych, 

którym 

udzielono 

tymczasowej 

pomocy  

w noclegowni.   

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy - 
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3. Zabezpie-

czenie 

noclegu, 

wyżywienia, 

środków 

higieny 

i odzieży 

w schronisku 

1.Liczba osób 

bezdomnych, 

które miały 

zapewniony 

nocleg, 

wyżywienie, 

środki higieny 

i odzież  

w schronisku. 

47 (w tym 

jedna decyzja 

z MOPS  

– Schronisko 

TCH 

„Rodzina”) 

24 (w tym 

24 decyzje 

z MOPS  

– Schronisko 

„Albert”) 

3 – schro-

nisko/ko-

biety 

Schroniska 

z usługami 

opiekuń-

czymi: 

2 – kobiety 

7 – męż-

czyźni 

1 – Dom 

samotnej 

matki 

Łącznie: 13 

86 

4. Zapewnienie 

schronienia 

w mieszka-

niu chronio-

nym. 

1. Liczba osób 

bezdomnych, 

którym 

udzielono 

schronienia 

w mieszkaniu 

chronionym. 

Nie dotyczy 

 

 

 

Nie dotyczy 0 0 

5. Udzielenie 

pomocy 

w uzyskaniu 

świadczeń  

z: ZUS 

(renta, 

emerytura), 

PUP, 

1. Rodzaj 

uzyskanego 

wsparcia. 

 

 

 

 

Przygotowy-

wanie 

dokumentacji: 

ZUS – renta, 

emerytura, 

PUP, MOPS 

 

- 

 

 

 

 

 

Przygoto-

wanie  

i sporzą-

dzenie do-

kumentacji: 

na pomoc 

finansową 

(zasiłki 

celowe, 

Zgodnie 

z infor-

macją 

podaną 

w tabe-

lach 
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pomocy 

społecznej 

 

 

 

 

 

 

 

2. Liczba osób 

bezdomnych, 

które uzyskały 

wsparcie. 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

okresowe, 

pomoc 

w postaci 

schronie-

nia, praca 

socjalna, 

prowadze-

nie KS 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącz-

nie: 85 

6. Udzielenie 

pomocy 

w wyrabianiu 

lub odtwa-

rzaniu 

dokumentów 

1. Rodzaj 

uzyskanego 

wsparcia. 

 

 

 

2. Liczba osób 

bezdomnych, 

które uzyskały 

wsparcie. 

Przygotowy-

wanie doku-

mentacji: 

wyrobienie 

dowodu 

 

 

 

5 

- 

 

 

 

 

 

 

3 

Przygoto-

wanie 

i sporzą-

dzenie 

dokumenta

cji: PZON 

 

3 

Zgodnie 

z infor-

macją 

podaną 

w ta-

belach 

 

Łącz-

nie: 11 
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7. Współdzia-

łanie 

z jednostka-

mi organiza-

cyjnymi 

służby zdro-

wia w udzie-

laniu 

doraźnej 

pomocy 

medycznej 

i sanitarnej 

1. Liczba 

podjętych 

działań. 

2. Rodzaj 

podjętych 

działań. 

37 

 

 

Wezwanie 

pogotowia 

ratunkowego, 

dowożenie na 

badania i wi-

zyty lekarskie, 

umawianie 

wizyt 

lekarskich 

9 

 

 

- 

9 

 

 

Pomoc 

zgodna 

z realizo-

wanym 

kontraktem 

socjalnym 

Łącz-

nie: 55 

 

Zgodnie 

z infor-

macją 

podaną 

w ta-

belach 

 

 

W zakresie udzielenia pomocy w postaci schronienia w roku 2020 z pomocy doraźnej 

w formie ogrzewalni łącznie skorzystało około 40 osób. Kompleksowej pomocy 

w schronisku, obejmującej m.in. nocleg, wyżywienie, odzież, udzielono łącznie 86 osobom. 

Z tego 47 osób skorzystało z pomocy gwarantowanej przez Towarzystwo Charytatywne 

„Rodzina”, a 24 osoby otrzymały wsparcie z Koła Wodzisławskiego Towarzystwa Pomocy 

im. Św. Brata Alberta – wsparcie refundowane przez Wodzisław Śląski. 

W ramach tego działania udzielono także pomocy w schroniskach ulokowanych poza 

Wodzisławiem Śląskim. Pomoc ta dotyczyła 13 osób (sześciu bezdomnych kobiet, 

siedmiu mężczyzn). 

Obecny okres sprawozdawczy, niewątpliwie z uwagi na panujące zagrożenie 

epidemiologicznie, przedstawia się znacznie inaczej niż poprzedni, jednak nadal 

obserwujemy przyrost środowisk dotkniętych problemem bezdomności. Tendencja ta 

występuje głównie w udzieleniu schronienia w schroniskach ulokowanych poza 

Wodzisławiem Śląskim, tj. schroniskach dla kobiet oraz schroniskach w usługami 
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opiekuńczymi. W roku 2020 takiej formy pomocowej udzielono w aż 13 przypadkach. Dla 

porównania w roku 2019 konieczność ta dotyczyła tylko sześciu osób. 

Nieznaczny wzrost zauważalny jest również w zakresie udzielonych schronień dla osób 

z Wodzisławia Śląskiego, gdzie w poprzednim roku dotyczyło to około 21 przypadków, 

natomiast w 2020 roku była to liczba 25 osób wymagających pomocy w postaci schronienia. 

Ponadto w ramach zabezpieczenia socjalnego środowiska osób bezdomnych skorzystały 

one z szeregu działań w zakresie funkcjonowania społecznego. Działania te realizowane 

były zarówno przez pracowników Ośrodka, jak i organizacje pozarządowe. Łącznie 

wsparcia udzielono w 151 przypadkach. 

 

Cel szczegółowy 2: Aktywizacja osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym do podejmowania użytecznych ról i funkcji społeczno-zawodowych 

Lp. Działanie Wskaźniki Towarzystwo 

Charytatywne 

„Rodzina” 

Koło Wodzisła-

wskie Towarzy-

stwa Pomocy 

im. Św. Brata 

Alberta 

MOPS: 

pracownicy 

socjalni, 

DzPŚ 

Suma 

1. Praca 

z osobami 

bezdomnymi 

z wykorzys-

taniem indy-

widualnych 

programów 

wychodzenia 

z bezdom-

ności. 

1. Liczba osób 

bezdomnych, 

które realizo-

wały indywidu-

alny program 

wychodzenia 

z bezdom-

ności. 

37 24 2 Łącz-

nie: 63 
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2. Udzielenie 

pomocy 

w poszuki-

waniu sta-

łych miejsc 

zamieszka-

nia. 

1. Liczba osób 

bezdomnych, 

którym udzie-

lono pomocy 

w poszukiwa-

niu stałych 

miejsc zamie-

szkania. 

5 0 7 Łącz-

nie: 12 

3. Udzielenie 

pomocy 

w nawiąza-

niu kontak-

tów z rodzi-

ną. 

1. Liczba 

podjętych 

działań w tym 

zakresie. 

2 10 1 Łącz-

nie: 13 

4. Umożliwienie 

podjęcia 

leczenia 

uzależnień 

i terapii. 

1. Liczba osób 

bezdomnych, 

które podjęły 

leczenie. 

2. Liczba osób 

bezdomnych, 

które 

uczestniczyły  

w terapii 

w warunkach 

ambulatoryj-

nych oraz 

w warunkach 

stacjonarnych. 

5 

 

 

 

2 – warunki 

stacjonarne 

5 – warunki 

ambulatoryjne 

 

 

10 

 

 

 

24 

7 

 

 

 

4 – warunki 

stacjonarne 

0 – warunki 

ambulato-

ryjne 

Łącz-

nie: 22 

 

 

30 

 

5 
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5. Umożliwienie 

uczestnictwa 

w szkole-

niach i war-

sztatach 

mających na 

celu integra-

cję społecz-

ną i zawo-

dową. 

1. Liczba 

działań w tym 

zakresie. 

2. Rodzaj 

i tematy 

szkoleń. 

 

2 

 

 

- II edycje 

warsztatów 

kulinarnych; 

w ramach 

FEAD POPŻ 

2014-2020 

Podprogram 

2018, 

- projekt 

"Rodzina Ci 

pomoże", 

współfinan-

sowany 

ze środków 

EFS, ze szko-

leniami 

w zakresie: 

przywrócenia 

beneficjentowi 

prawidłowego 

wizerunku, 

szkoleń społe-

cznych, prze-

ciwdziałanie 

nawykom 

alkoholowym, 

edukacja 

finansowa, 

0 

 

 

- 

Pomoc 

zgodna 

z realizo-

wanym 

kontraktem 

socjalnym/ 

/aktywiza-

cja, mobili-

zacja 

Łącz-

nie: 2 

 

Zgodnie 

z infor-

macją 

podaną 

w tabe-

lach 
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kurs zarządza-

nia czasem, 

warsztaty 

integracyjne, 

indywidualne 

spotkania 

motywacyjne, 

doradztwo 

zawodowe, 

szkoleń zawo-

dowych, 

poszukiwania 

pracy 

6. Wspieranie 

różnych form 

zatrudnienia 

w tym 

socjalnego 

oraz innych 

form 

aktywizacji 

zawodowej. 

1. Liczba osób 

bezdomnych, 

którzy podjęli 

pracę. 

2. Rodzaj 

podjętego 

zatrudnienia. 

12 

 

 

 

Staże, prace 

dorywcze, 

umowy 

zlecenia, 

umowy na 

czas 

określony 

 

 

9 

 

 

 

- 

0 

 

 

 

Pomoc 

zgodna 

z realizo-

wanym 

kontraktem 

socjalnym/ 

/aktywizac-

ja, mobili-

zacja 

Łącz-

nie: 21 

 

 

Zgodnie 

z infor-

macją 

podaną 

w tabe-

lach 

7. Udzielanie 

wsparcia 

i poradnictwa 

1. Liczba osób 

bezdomnych, 

którym 

12 

 

24 

 

72 

 

Łącz-

nie: 108 
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między 

innymi : 

pracownik 

socjalny, 

prawnik, 

psycholog, 

terapeuta, 

doradca 

zawodowy. 

udzielono 

wsparcia 

i poradnictwa. 

2. Rodzaj 

udzielonego 

wsparcia  

i poradnictwa. 

 

 

 

Porady 

dotyczące 

zatrudnienia, 

porady 

dotyczące 

podziału 

majątku 

wspólnego, 

motywowanie 

do podjęcia 

terapii 

uzależnień 

 

 

 

- 

 

 

 

Wsparcie 

pracownika 

socjalnego, 

poradnic-

two, reali-

zacja, KS, 

praca soc-

jalna na 

rzecz osób 

bezdom-

nych 

 

 

 

Zgodnie 

z infor-

macją 

podaną 

w tabe-

lach 

 

 

W sferze aktywizacji środowisk osób bezdomnych ukierunkowanych na ich ponowne 

wdrożenie do społeczeństwa i udzielenie pomocy w przezwyciężeniu problemu 

bezdomności, ustalono, iż łącznie 63 osoby bezdomne były objęte indywidualnymi 

programami wychodzenia z bezdomności, realizowanymi przez organizacje pozarządowe 

(37 – Towarzystwo Charytatywne „Rodzina” oraz 24 – Koło Wodzisławskie Towarzystwa 

Pomocy im. Św. Brata Alberta). 

Działania w aktywizacji osób bezdomnych ukierunkowane były głównie na następujące 

zakresy: wsparcie w poszukiwaniu zamieszkania, nawiązanie kontaktów z rodziną, podjęcie 

leczenia oraz terapii, organizacji szkoleń i warsztatów, wsparcie sfery zawodowej, 

udzielanie wsparcia i poradnictwa. Jak wynika z przedłożonych danych, łącznie 12 osób 

bezdomnych skorzystało z pomocy w formie poszukiwania stałego miejsca zamieszkania. 

Bezdomni skorzystali również z możliwości podjęcia leczenia od uzależnień. Pomoc ta 

dotyczyła łącznie 22 osób. Możliwość stacjonarnej terapii zapewniono aż 
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w 30 przypadkach. Ponadto w ramach aktywizacji zawodowej dla osób pozostających 

w bezdomności zorganizowano szereg działań obejmujących podwyższanie kompetencji 

zawodowych oraz zatrudnienie w różnych formach. Łącznie działania te dotyczyły 23 osób 

bezdomnych. Warto wskazać, iż 21 z nich podjęło różnego rodzaju zatrudnienie, 

polepszając tym samym swoją sytuację bytową. Dość wysoki odsetek, jak co roku 

w sprawozdaniu, prezentuje wskaźnik w zakresie udzielania wsparcia i poradnictwa – osób 

objętych taką pomocą w roku 2020 było 108. To wskazuje, jak ważne jest wsparcie i pomoc 

specjalistyczna dla środowisk w kryzysie, w tym osób pozostających w bezdomności. 

 

Cel szczegółowy 3: Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie bezdomności 

i wczesnej interwencji 

Lp. Działanie Wskaźniki Towarzystwo 

Charytatywne 

„Rodzina” 

Koło Wodzisła-

wskie Towarzy-

stwa Pomocy im. 

Św. Brata Alberta 

MOPS: 

pracownicy 

socjalni, 

DzPŚ 

Suma 

1. Stała 

współpra-

ca insty-

tucji i or-

ganizacji 

w zakre-

sie prob-

lemu bez-

domności 

1. Liczba 

spotkań 

robo-

czych, 

porozu-

mień, 

dokumen-

tów itp. 

- - Kontakt na 

bieżąco, 

według 

potrzeb 

 

 

1 – proce-

dura 

1 – infor-

mator on-

line, ujęte 

cztery 

instytucje 

2. Prowadze

nie 

kampanii 

informacyj

nej 

1. Liczba 

kampanii 

informa-

cyjnych. 

- - Z uwagi na 

zagrożenie 

epidemiolo-

giczne 

w 2020 roku 

Stałe 

prowadze-

nie strony 

internę-

towej 
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skierowan

ej do osób 

bezdomny

ch i 

lokalnej 

społeczno

ści. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Liczba 

rozdyspon

owanych 

ulotek, 

plakatów. 

nie prowa-

dzono stacjo-

narnych 

spotkań  

– kontakt 

i współpraca 

zapewnione 

w formach 

telefonicznej 

oraz mailowej 

 

200 – ulotki 

10 – plakaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 – ulotki 

10 – plaka-

ty 

3. Monitoring 

miejsc 

przebywa

nia osób 

bezdom-

nych na 

terenie 

miasta, 

szczegól-

nie w ok-

resie je-

sienno-zi-

mowym. 

1. Liczba 

patroli 

pracow-

ników 

Straży 

Miejskiej, 

Policji, 

MOPS-u. 

Nie dotyczy Nie dotyczy Straż Miejska 

– 91 

MOPS – 21 

Policja – stały 

monitoring 

zgodnie 

z zadaniami 

zleconymi, 

brak statys-

tyki liczbowej 

112 

Zgodnie 

z informac-

ją podaną 

w tabelach 
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4. Cykliczne 

spotkania 

przedsta-

wicieli 

instytucji 

i służb 

miejskich 

zaanga-

żowanych 

w pomoc 

osobom 

bezdom-

nym. 

1. Liczba 

spotkań. 

2. Liczba 

przedsta-

wicieli 

instytucji  

i służb 

miejskich 

biorących 

udział  

w spot-

kaniach. 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- Z uwagi na 

zagrożenie 

epidemio-

logiczne 

w 2020 

roku nie 

prowadzo-

no stacjo-

narnych 

spotkań  

– kontakt 

i współpra-

ca zapew-

nione 

w formach 

telefonicz-

nej oraz 

mailowej 

 

 

Podsumowując dane z tabeli, warto wskazać, iż sfera w zakresie podejmowania działań 

profilaktycznych należała głównie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tym samym 

w roku 2020 kontynuowano nawiązaną współpracę z instytucjami działającymi w tym 

obszarze i na rzecz osób bezdomnych. W ramach tej współpracy w omawianym roku 

kalendarzowym odbyło się jedno spotkanie stacjonarne, którego celem było uściślenie 

działań poszczególnych placówek i instytucji, wymiana informacji, jak również uaktualnienie 

wypracowanych procedur postępowania z osobami bezdomnymi oraz obowiązującego 

informatora instytucji i placówek działających w obszarze i na rzecz osób bezdomnych. 

Pozostałe spotkania w uwagi na wprowadzone ograniczenia epidemiologiczne zostały 

zawieszone, a wszelkie kontakty regulowano w formie telefonicznej oraz mailowej. 
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Ośrodek zaangażował się również w prowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej 

zarówno do osób bezdomnych, jak i lokalnej społeczności. W ramach działania 

rozdysponowano ulotki i plakaty informacyjne, a także na bieżąco prowadzono stronę 

internetową. 

W ramach działań profilaktycznych służby społeczne dokonały 112 wizyt monitoringowych 

w miejscach przebywania osób bezdomnych na terenie naszego miasta. Celem 

wskazanych monitoringów, oprócz pracy ukierunkowanej na udzielenie pomocy osobom 

potrzebującym, było również podjęcie wczesnej interwencji poprzez m.in. poinformowanie 

o dostępnych formach wsparcia. 

W ramach zasobów instytucjonalnych zabezpieczających osoby bezdomne na terenie 

miasta w 2020 roku posiadaliśmy dwa schroniska oraz ogrzewalnię. Schroniska 

prowadzone przez organizacje pozarządowe, tj. Towarzystwo Charytatywne „Rodzina”  

– Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Marklowickiej 17 oraz Koło Wodzisławskie 

Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn 

„Albert” przy ul. Rzecznej 24. Oprócz podstawowego wsparcia, jakim jest udzielenie 

schronienia, placówki te realizują również szereg zadań skupionych na problemach 

zdiagnozowanych u osób bezdomnych. 

Ogrzewalnia natomiast 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 zadań 

związanych z zabezpieczeniem osób bezdomnych, zgodnie z dokonanymi w tym zakresie 

analizami, w roku 2020 przeznaczył 566 693,30 zł. Na powyższą kwotę składają się 

wszelkie wydatki Ośrodka związane z zabezpieczeniem: schronienia, wyżywienia, kosztami 

uruchomienia i prowadzenia ogrzewalni (przez okres ośmiu miesięcy), pomocy finansowej 

w postaci zasiłków celowych, okresowych, stałych oraz realizacji usługi pogrzebowej. 
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 Analiza wydatków w roku 2020 

 

Typ wydatków Kwota w zł 

Ogrzewalnia 179 725,14 

Schronisko 225 046,35 

Zasiłki okresowe 15 298,16 

Zasiłki celowe 8 185,39 

Zasiłki stałe 126 845,66 

Świadczenia pieniężne na zakup żywności 6 234 

Usługa pogrzebowa 5 358,60 

Razem 566 693,30 

 

 

 

1. Nazwa polityki/programu/strategii 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście Wodzisławiu Śląskim na lata 

2016-2025 

2. Okres realizacji 

2016-2025 

3. Cel 

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 
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społeczności lokalnej. Głównym zadaniem strategii jest wyrównanie szans społecznych 

mieszkańców miasta dzięki efektywnej współpracy wszystkich partnerów działających 

w obszarze polityki społecznej. 

Wyznaczone zostały cztery strategiczne obszary działania: 

 zharmonizowana polityka społeczna, 

 użyteczny i skuteczny system opieki nad rodziną, 

 integracja społeczna osób starszych i promocja ochrony zdrowia, 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2020 roku 

Zasób instytucjonalny pomocy społecznej i wsparcia Wodzisławia Śląskiego obejmuje: 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”, 

 mieszkanie chronione prowadzone przez tutejszy ośrodek ze środków finansowych 

własnych, 

 Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn „Dom Albert” prowadzone przez Towarzystwo 

Pomocy im. Św. Brata Alberta, 

 Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn prowadzone przez Towarzystwo Charytatywne 

„Rodzina”, 

 Punkt Konsultacyjny prowadzący działalność na rzecz osób doświadczonych przemocą 

oraz osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. 

 

 Programy 

Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej polega na 

realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego; udziału 

w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz na 

realizacji programów osłonowych. W roku oceny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

uczestniczył w dwóch projektach z EFS. 
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Fachowa siła przyszłością dla rodziny – głównym celem programu jest wypracowanie 

modelowych rozwiązań 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. W 2020 roku opracowano 

zintegrowany kompleksowy MODEL pracy z rodziną doświadczającą dziedziczonego 

ubóstwa na terenach pogórniczych – opracowany na przykładzie dzielnicy Wodzisławia 

Śląskiego – Wilchw. W 2020 roku wydatkowano 183 190,66 zł środków unijnych oraz 

8 711,48 zł środków własnych. Łączny koszt w 2020 roku wyniósł 191 902,14 zł.  

Drugim projektem, jaki realizuje MOPS, jest Program aktywności lokalnej dzielnic Stare 

i Nowe Miasto „Aktywność szansą na nowy początek”. Jego głównym celem jest 

wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej 25 osób, mieszkańców Wodzisławia 

Śląskiego zamieszkujących obszar zdegradowany i peryferyjny dzielnic (Stare i Nowe 

Miasto), w tym w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. W 2020 roku w ramach projektu wydatkowano 165 149,11 zł ze środków 

unijnych oraz 13 862,77 zł środków własnych. Łączny koszt wyniósł 179 011,88 zł. Oba 

projekty w dalszym ciągu są realizowane. 

 

 Funkcje opiekuńcze miasta 

Budżetową jednostką organizacyjną Wodzisławia Śląskiego powołaną do realizacji zadań 

pomocy społecznej jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje zadania 

gminne przewidziane m.in. w ustawie o pomocy społecznej, a także zadania zlecone 

(rządowe). 

Pomoc i wsparcie w gminie z pomocy społecznej w 2020 roku uzyskały 1753 osoby, co 

stanowiło 3,87 proc. wszystkich mieszkańców gminy. W stosunku do 2019 roku, łączna 

liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 52 osoby, co stanowi 

spadek o 2,88 proc. Jeśli mówimy natomiast o osobach i rodzinach, którym przyznano 

świadczenie wyłącznie na podstawie ustawy o pomocy społecznej, to w stosunku do roku 

poprzedniego nastąpił wzrost liczby osób o 5,80 proc. (z 517 do 547). 
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Wzrost zanotowano również w liczbie rodzin. Wyniósł 5,61 proc. (z 428 do 452). Ponadto 

wzrasta liczba osób, które długotrwale korzystają z pomocy społecznej. W porównaniu 

z rokiem ubiegłym liczba ta wzrosła o 24,75 proc. (z 202 do 252). Wzrost zanotowano 

we wszystkich grupach wiekowych oprócz grupy od 0 do 17 lat. I tak w porównaniu do roku 

poprzedniego liczba osób korzystających w kategorii wiekowej 0-17 lat zmniejszyła się 

o 12 proc. (z 75 do 66). Jeśli chodzi natomiast o wzrost liczby osób korzystających, to 

największy wzrost zanotowano w kategorii wiekowej +60 kobiety oraz +65 mężczyźni, gdzie 

liczba osób korzystających wzrosła o 26 osób w stosunku do roku 2019, co daje wzrost 

o 18,71 proc. (ze 139 do 165). Wzrost zaobserwowano również w kategorii wiekowej  

18-59 kobiety i 18-64 mężczyźni, gdzie liczba osób korzystających w stosunku do roku 

poprzedniego wzrosła o 3,61 proc. (z 305 do 316). 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 2020 roku były kolejno: długotrwała lub ciężka choroba – 314 rodzin, ubóstwo  

– 256 rodzin, niepełnosprawność – 200 rodzin, bezrobocie – 178 rodzin i alkoholizm  

– 83 rodziny. Wzrost zaobserwowano w kryteriach związanych z bezradnością w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniem gospodarstwa domowego, gdzie liczba rodzin 

korzystających wzrosła o 22,6 proc. (z 62 do 76), jak również w kryterium związanym 

z potrzebą ochrony macierzyństwa, gdzie liczba rodzin korzystających wzrosła o 8,7 proc. 

w stosunku do roku poprzedniego. Kolejnym kryterium, gdzie zauważalny jest wzrost rodzin 

korzystających, jest kryterium związane z bezrobociem. Liczba rodzin korzystających 

wzrosła tu o 7,9 proc. (ze 165 do 178) w stosunku do roku poprzedniego. Spadek natomiast 

odnotowano w kryteriach związanych z trudnością w przystosowaniu do życia po wyjściu 

z zakładu karnego – o 50 proc., przemocą w rodzinie – o 40 proc. oraz narkomanią  

– o 16,7 proc. Znaczny spadek odnotowano również w kryterium związanym 

z niepełnosprawnością, gdzie liczba rodzin korzystających w stosunku do roku 

poprzedniego spadła o 28 (z 228 do 200), co daje spadek o 12,3 proc. w stosunku do roku 

poprzedniego. 

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, iż usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze są formą pomocy, której celem jest zaspokojenie codziennych, podstawowych 
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potrzeb osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu 

zamieszkania ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę i umożliwiają jej pozostanie 

w środowisku domowym. 

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

pomocą w postaci usług opiekuńczych. Ta forma pomocy jest skierowana do osób, które 

mają trudności w codziennym funkcjonowaniu, nie potrafią samodzielnie zaspokoić 

niezbędnych potrzeb życiowych i nie mogą liczyć na wsparcie rodziny. W porównaniu do 

roku poprzedniego liczba osób korzystających zmalała ze 106 do 92 osób, co daje spadek 

o 13,21 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Niewątpliwie wpływ na to ma sytuacja, jaka 

zastała nas w marcu 2020 roku (COVID-19). Spadek liczby osób korzystających z usług 

opiekuńczych spowodowany był głównie skutkami, jakie wywołała pandemia koronawirusa. 

W związku z wprowadzonymi zakazami duża część osób musiała pozostać w domach. 

Dlatego też mieszkańcy mogli sami zająć się osobami starszymi, wymagającymi opieki. 

Wiele osób lub ich podopiecznych rezygnowało z usług opiekuńczych w obawie przed 

zarażeniem wirusem. 

Mając na uwadze kwestie starzenia się społeczeństwa, prognozuje się systematyczne 

zwiększanie liczby osób wymagających skierowania do domu pomocy społecznej oraz 

wymagających wsparcia w postaci usług opiekuńczych. Koszt zleconej usługi w 2020 roku 

wyniósł 339 005 zł, co w stosunku do roku poprzedniego daje spadek o 57 354 zł (spadek 

o 14,47 proc.).Od stycznia 2020 roku usługi opiekuńcze były realizowane przez Fundację 

WIGOR. Po licznych skargach podopiecznych oraz niewywiązywaniu się z umowy Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim rozwiązał umowę z organizacją. Od 

12 kwietnia 2020 roku usługi opiekuńcze były realizowane przez Śląski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach (oddział wodzisławski). 

Należy nadmienić, że osoby z zaburzeniami psychicznymi objęte są pomocą w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych 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 (siedem 

osób). Koszt zleconej usługi w 2020 roku wyniósł 47 005 zł, co w stosunku do roku 

poprzedniego daje wzrost o 12 145 zł (wzrost o 34,84 proc.). Spadek liczby osób i rodzin 
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korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpływa na 

zmniejszenie się liczby rodzin objętych pracą socjalną. 

Warto również wskazać, 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 bezrobocia, bezradności w opiece, jak również utrzymujących się 

na stałym poziomie kwestiach ubóstwa, bezdomności. Ponadto problemy środowisk 

objętych pomocą społeczną są coraz bardziej złożone. 

Systematycznie wzrastają kwoty ponoszone na odpłatność dziecka za pobyt w pieczy 

zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, 

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

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

- 50 proc. wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w 3. roku i następnych latach pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej.  

W mieście w minionym roku funkcjonowało 11 asystentów rodziny, którzy objęli swoją 

opieką 107 rodzin. W porównaniu do roku 2019 liczba rodzin objętych pracą asystenta 

rodziny wzrosła ze 104 do 107, co daje 2,85 proc. wzrostu. 

Ponadto na terenie miasta działają dwa ośrodki specjalistycznego poradnictwa – jeden 

prowadzony w ramach Punktu Konsultacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

przeznaczony dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i rodzin z problemem 

alkoholowym, w którym funkcjonują dyżury specjalistów – prawnika, psychiatry, psychologa. 

Porady psychologiczne i pedagogiczne udzielane są także w Wodzisławskiej Placówce 

Wsparcia Dziennego „Dziupla”. Kadra placówki prowadzącej porady specjalistyczne liczy 

dwóch psychologów i jednego pedagoga oraz jednego logopedę.  
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„Dziupla” prowadzi cztery świetlice środowiskowe (Stare Miasto, Wilchwy, Jedłownik oraz 

Turzyczka), w których dostępnych jest łącznie 75 miejsc. W roku oceny 99 osób skorzystało 

z usług ww. placówki. Kadra placówki wsparcia dziennego liczy 18 osób. W porównaniu 

z rokiem ubiegłym liczba osób korzystających ze specjalistycznego wsparcia zmniejszyła 

się o 17,83 proc. (z 286 do 235). 

W Punkcie Konsultacyjnym w roku oceny z porad specjalistów skorzystało 125 osób, w tym 

z porad prawnika – 53 osoby, z porad psychologa – 24 osoby oraz z porad psychiatry  

– 48 osób, którym udzielono łącznie 250 porad. 

 

Specjalista Liczba osób, które skorzystały                    

z pomocy specjalistów 

Liczba konsultacji udzielonych 

przez specjalistów 

Prawnik                                                      53 75 

Psycholog                                                                      24 67 

Psychiatra     48 108 

Łącznie 125 250 

 

 

 Świadczenia w ramach zadań własnych MOPS 

 

Świadczenie Liczba osób, którym przyznano 

świadczenie 

Kwota 

świadczeń 

Zasiłek stały 132 705 933 zł 

Zasiłek okresowy 76 109 494 zł 

Schronienie 38 319 774 zł 
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Posiłek 114 37 756 zł 

W tym dla dzieci 92 16 394 zł 

Usługi opiekuńcze 92 339 005 zł 

Zasiłki celowe – zdarzenie 

losowe 
2 10 500 zł 

Sprawowanie pogrzebu 8 20 639 zł 

Inne zasiłki celowe  

i w naturze 
257 225 335 zł 

W tym zasiłek celowy 

specjalny 
39 23 390 zł 

Odpłatność gminy za pobyt w 

DPS 
52 1 520 104 zł 

 

 

 Powody przyznania pomocy przez MOPS 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 

Ubóstwo 256 

Sieroctwo 0 

Bezdomność 62 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 25 

W tym wielodzietność 15 
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Bezrobocie 178 

Niepełnosprawność 200 

Długotrwała lub ciężka choroba 314 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 
76 

W tym rodziny niepełne 32 

Wielodzietne rodziny 8 

Przemoc w rodzinie 3 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 

Alkoholizm 83 

Narkomania 10 

Trudności w przystosowaniu do życia po wyjściu z zakładu karnego 3 

Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, ochronę 

uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 
0 

Zdarzenia losowe 2 

Sytuacja kryzysowa 2 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 1 

 

 

Pomoc i wsparcie w postaci świadczeń pieniężnych uzyskało 331 osób, co w stosunku do 

roku poprzedniego daje wzrost o niespełna 1 proc. (z 328 do 331). Ze świadczeń w postaci 

niepieniężnej skorzystało 279 osób, co daje wzrost o 15,29 proc. w stosunku do roku 2019 

(z 242 do 279). Analiza zebranych danych pokazuje, że liczba osób korzystających 

ze świadczeń przyznanych na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej w postaci 

zasiłku stałego spadła o 13,16 proc. (ze 152 do 132) w stosunku do roku 2019. Natomiast 



Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2020 

 

 

50 | S t r o n a  
 
 

 

liczba świadczeń w formie ww. zasiłku zmalała o 7,57 proc. (z 1467 do 1356). Z pomocy 

w formie zasiłku stałego korzystają osoby pełnoletnie, niezdolne do pracy z powodu wieku 

lub całkowicie niezdolne do pracy. O niespełna 8,5 proc. zmalała liczba osób pobierających 

świadczenia w formie zasiłku okresowego, natomiast liczba przyznanych świadczeń 

wzrosła z 204 do 295, co daje wzrost o 44,61 proc. w stosunku do roku 2019. Dominującą 

przesłanką, na podstawie której przyznane jest powyższe świadczenie, pozostaje 

bezrobocie (217 świadczeń). Jeśli chodzi o zasiłek celowy, to w 2020 roku liczba osób 

korzystająca z tej formy wsparcia wzrosła o 2,37 proc. Wzrost jest też zauważalny w liczbie 

przyznanych świadczeń w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”. 

W stosunku do roku ubiegłego wzrost wyniósł niespełna 4,43 proc. (z 497 do 519). 

Zwiększyła się również liczba osób korzystających ze świadczeń niepieniężnych 

pobieranych w postaci posiłku dla dzieci w przedszkolach i szkołach. W stosunku do roku 

poprzedniego liczba osób korzystająca z tej formy pomocy wzrosła o 19 osób (wzrost 

o 20 proc.). Odpłatność gminy za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 

52 osób, co w stosunku do roku poprzedniego daje wzrost o 2 proc. Jeśli chodzi natomiast 

o koszty, to w stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost kosztów o 86 017 zł, co daje 

wzrost o 6 proc. Ogólny koszt wyniósł w roku oceny 1 520 104 zł. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustaw: o świadczeniach 

rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o pomocy uprawnionym do 

alimentów, o dodatkach mieszkaniowych, a także ustawy o systemie oświaty w zakresie 

stypendiów socjalnych dla uczniów. Ponadto od roku 2014 ośrodek realizuje zapisy ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz wydaje decyzje w sprawie dodatku 

energetycznego. 

Liczba uprawnionych do świadczenia wychowawczego 500+ w dziale świadczeń 

rodzinnych i alimentacyjnych w roku oceny wyniosła 8068 dzieci. W stosunku do roku 

2019 liczba uprawnionych zwiększyła się o 321 dzieci, co daje wzrost o 4,14 proc. 

W stosunku do roku 2018 nastąpił wzrost o 3570 dzieci, co daje wzrost o 79,37 proc. 

Całkowita kwota przyznanego świadczenia wychowawczego w roku oceny wyniosła 

46 005 245 zł. W porównaniu do roku 2019 kwota ta wzrosła o 12 133 423 zł (wzrost 

35,82 proc.). Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 
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1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 

18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 

300 złotych – tyle wynosi świadczenie Dobry Start dla każdego uczącego się dziecka. 

Świadczenie przyznawane jest zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów. Przysługuje 

raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci, do ukończenia 20. roku życia. Dzieci 

niepełnosprawne uczące się w szkole, otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia. 

I tak w 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim 

5089 uczniów otrzymało świadczenie Dobry Start, co stanowi spadek o 99 osób w stosunku 

do roku 2019. Kwota wypłaconych świadczeń w 2020 roku wyniosła 1 526 700 zł i jest 

o 29 700 zł niższa niż w roku poprzednim (spadek o 1,91 proc.). 

W 2020 roku liczba uprawnionych do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 

(becikowe) wyniosła 233 osoby. 

Systematycznie wzrasta liczba świadczeń opiekuńczych, w których skład wchodzą: zasiłek 

pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W stosunku 

do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 4,29 proc. wszystkich świadczeń wchodzących 

w skład świadczeń opiekuńczych (z 17 252 do 17 992). Liczba świadczeń zasiłku 

pielęgnacyjnego w stosunku do roku 2019 wzrosła o 354 świadczenia, co daje wzrost 

o 2,41 proc., natomiast liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego wzrosła z 2440 do 

2877, co daje wzrost o 17,91 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Spadek natomiast 

odnotowano w liczbie świadczeń specjalnego zasiłku opiekuńczego. Liczba ta zmalała 

ze 130 do 79 świadczeń, co daje spadek o ponad 39 proc. Spadek odnotowano również 

w liczbie świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego przyznawanego po 75. roku życia. I tak 

w stosunku do roku 2019 liczba świadczeń zmniejszyła się o 83, co daje spadek 

o 5,77 proc. 

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 zł przysługuje z tytułu urodzenia dziecka, 

u którego zdiagnozowano ciężkie, nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 

zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 

porodu. W roku oceny wypłacono pięć takich świadczeń na łączną kwotę 20 000 zł. 
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Jeśli chodzi o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, to liczba rodzin pobierających to 

świadczenie w roku oceny wynosiła 179, co daje spadek o 8,21 proc. w stosunku do roku 

poprzedniego. Jednocześnie spadła też liczba osób pobierających to świadczenie, z 289 do 

270, co daje spadek o 6,57 proc. 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 zł, a w nowym okresie świadczeniowym (do września 2021 roku) 

kryterium dochodowe wynosi 900 zł na osobę w rodzinie. 

W porównaniu do roku 2019 liczba gospodarstw domowych korzystających z dodatków 

mieszkaniowych zmniejszyła spadła z 621 do 611, co daje spadek o 1,61 proc. Kwota 

wypłaconych świadczeń w formie dodatku mieszkaniowego wyniosła w roku oceny 

1 664 556,10zł i jest o 70 094 zł większa niż w roku 2019 (wzrost o 4,40 proc.). Jeśli chodzi 

o dodatki energetyczne (o dodatek energetyczny mogą ubiegać się gospodarstwa, które 

korzystają z dodatku mieszkaniowego), to również zauważalny jest spadek liczby 

gospodarstw korzystających z tej formy pomocy. I tak w 2019 liczba ta wynosiła 

207 gospodarstw, natomiast w roku oceny uległa redukcji o 28 gospodarstw, co daje 

spadek o 13,53 proc. w stosunku do 2019 roku. Kwota wypłaconych świadczeń w postaci 

dodatku energetycznego w roku oceny wyniosła 17579,10 zł i jest o 8 411 zł mniejsza niż 

w roku poprzednim (spadek o 32,36 proc.). 
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1. 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 25 lutego 2015 roku 

(aktualizacje: uchwała nr XXVII/276/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 25 stycznia 

2017 roku oraz uchwała nr XXIX/298/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 29 marca 

2017 roku) 

2. Okres realizacji 

Do roku 2020 

3. Cel 

W dokumencie określono długoterminowy cel strategiczny, którym jest poprawa stanu 

powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników 

energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego. Wskazany długoterminowy cel strategiczny do roku 2020 był realizowany 

poprzez cele szczegółowe: 

 cel szczegółowy I – wzrost efektywności energetycznej obiektów ze szczególnym 

uwzględnieniem budynków mieszkalnych, 

 cel szczegółowy II – redukcja zanieczyszczeń szczególnie PM10, CO2 pochodzących 

zwłaszcza z indywidualnych źródeł ciepła, 

 cel szczegółowy III – redukcja zanieczyszczeń pochodzących z sektora transportu 

samochodowego. 

4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2020 roku 

 Działanie 1.2 – poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury 

mieszkalnej w Wodzisławiu 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) – w ramach zadania zlikwidowano 34 źródła 

ciepła, 12 kuchenek węglowych i jeden kominek. 
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 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) – realizacja zadania: 2019-2021; wniosek 

o dofinansowanie zadania ze środków RPOWSL 2014-2020 został złożony w 2018 roku. 

 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, ul. Rybnickiej i Marklowickiej) – realizacja 

zadania: 2019-2021; wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPOWSL 2014- 

-2020 został złożony w 2020 roku. 

 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 Wodzisławia Śląskiego”. 

 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, okres realizacji zadania: 2019-2020. 

 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 roku dofinansowanie ze środków RPOWSL 2014-2020 do 

projektu „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach 

mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – projekt 

realizowany jest w formule grantowej (lata 2019-2021). 

 Projekt grantowy „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków 

mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – miasto 

Wodzisław Śląski jest gminą uczestniczącą w projekcie. Przedsięwzięcie zakłada montaż 

instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. Projekt realizowany jest w formule grantowej 

(lata 2019-2021). 
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1. 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 27 marca 2019 roku 

2. Okres realizacji 

2019-2022 

3. Cel 

Celem programu jest określenie planu działań 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 zanieczyszczeń i tym samym obniżenie ponadnormatywnych poziomów stężeń 

zanieczyszczeń, poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców, uzyskania wyznaczonego 

w  programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego efektu ekologicznego. 

4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2020 roku 

W roku 2020 miasto dofinansowało mieszkańcom łącznie 439 inwestycji polegających na 

wymianie źródeł ciepła/montażu instalacji OZE (w tym: montaż kotła węglowego 

spełniającego wymagania 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 – 175 szt., montaż kotła na 

biomasę spełniającego wymagania 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 – 27 szt., montaż 

kotła gazowego – 169 szt., montaż pompy ciepła c.o. – 38 szt., montaż instalacji kolektorów 

słonecznych – 3 szt., montaż pompy ciepła do przygotowania c.w.u – 7 szt., podłączenie do 

sieci ciepłowniczej – 3 szt., ogrzewanie elektryczne – 3 szt., wymiana kotła gazowego na 

nowy gazowy – 14 szt.). Wartość całkowita zadania wynosiła 7 375 385,07 zł (łącznie 

z kosztami operatora programu). Kwota przekazanych dotacji wynosiła 3 175 301,30 zł (jest 

to również wartość uzyskanej przez miasto pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach). Zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery w odniesieniu do pyłu wyniosła 

40 513 kg/rok (efekt ekologiczny zgodnie z umową pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach). 
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1. Nazwa polityki/programu/strategii 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego 

wraz ze szczegółową inwentaryzacją 

2. Okres realizacji 

29 października 2014 roku – 31 grudnia 2032 roku 

3. Cel 

Celem programu jest usunięcie wyrobów azbestowych z terenu miasta Wodzisławia 

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

4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2020 roku 

W 2020 roku zrealizowano 14 wniosków mieszkańców miasta o udzielenie dotacji do 

likwidacji materiałów budowlanych zawierających azbest. Łączna ilość usuniętego azbestu 

wyniosła 26,77 Mg. 

 

 

1. Nazwa polityki/programu/strategii 

Program Ochrony Środowiska dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2020-2024 

2. Okres realizacji 

2020-2024 

3. Cel 

Celem programu jest zrównoważony rozwój miasta z utrzymaniem jego wartości 

przyrodniczych, a także zapewnienie dobrego stanu środowiska, który wpływa 

bezpośrednio na zdrowie i życie mieszkańców 
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4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2020 roku 

 Ochrona klimatu i jakości powietrza: 

- realizacja Programu ograniczenia emisji – „Czyste powietrze dla miasta Wodzisławia 

Śląskiego na lata 2019-2022” – dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na nowe 

niskoemisyjne, 

- odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej miasta Wodzisławia 

Śląskiego – Wodzisławskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

„CENTRUM” oraz budynek Krytej Pływalni „MANTA”, 

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (w tym: OSP Radlin, OSP Zawada, 

OSP Turzyczka, OSP Jedłownik, SP1, SP17 oraz SKM – budynek administracyjno- 

-gospodarczy), 

- „Eko starówka – poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury 

mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim" – budynki: Kościelna 8, Kościelna 10, Kościelna 4, 

Kościelna 2/Sądowa 4, Opolskiego 4, 

- „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu 

Śląskim” – budynki: SP1, ZSP3, OSP Radlin II, OSP Jedłownik, OSP Zawada, OSP 

Turzyczka, SKM, 

-  „Efektywne zarządzanie energią – wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta 

Wodzisławia Śląskiego” – wymiana opraw sodowych na oprawy LED, 

 Gospodarka wodno-ściekowa: 

- modernizacja sieci wodociągowej, 

- budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej, 

- konserwacja miejskich rowów melioracyjnych. 

 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów: 

- dotacja do likwidacji materiałów budowlanych zawierających azbest, 

- uszczelnienie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

- utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
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 Zasoby przyrodnicze: 

- pielęgnacja pomników przyrody, 

- zakup pasz na zimowe dokarmianie zwierzyny łownej celem utworzenia pasów 

zaporowych, mające służyć zatrzymaniu zwierzyny dzikiej w naturalnym środowisku. 

 Edukacja ekologiczna: 

- prowadzenie zadań edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza, 

- prowadzenie zadań edukacyjnych w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami 

komunalnymi. 

 

 

1. Nazwa polityki/programu/strategii 

Uproszczony plan urządzania lasu dla lasów stanowiących własność miasta Wodzisławia 

Śląskiego 

2. Okres realizacji 

1 stycznia 2015 roku – 31 grudnia 2024 roku 

3. Cel 

Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2020 roku 

 Usunięcie złomów i wywrotów – 19 sztuk drzew. 

 Usunięcie drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa – 3 sztuki drzew. 

Prace leśne były wykonane w lesie miejskim, położonym w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 

Górnej. 
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1. Nazwa polityki/programu/strategii  

Strategia rozwoju oświaty miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2020 

Lp. Nazwa 

działania/programu 

Okres 

realizacji 

Cel Najważniejsze 

działania/zadania 

Osiągnięte efekty 

1. Zajęcia 

z kreatywności 

2020 - rozwijanie 

umiejętności twórczego 

myślenia poza 

schematami, 

rozwiązywania 

problemów, działania w 

grupie, 

- rozwijanie skutecznej 

komunikacji 

i zarządzania czasem, 

- tworzenie klimatu dla  

rozwoju kreatywności 

młodego pokolenia 

- realizacja zajęć 

w szkołach, 

 

 

 

- realizacja zajęć 

w przedszkolach 

- liczba godzin 

zajęć – 73/tydzień, 

- liczba 

uczestników – 

1432, 

- liczba godzin 

zajęć  

– 41,5/tydzień, 

- liczba 

uczestników – 

1220 

2. Program „Mała 

ojczyzna” 

2020 - poszerzenie, 

przybliżenie 

i pogłębienie wiedzy 

o własnym mieście 

i regionie w aspekcie 

wartości i różnorod-

ności środowiska 

historycznego, 

kulturowego i społecz-

nego oraz kształcenia 

postaw lokalnego 

patrioty, 

- realizacja 

programu 

we wszystkich 

placówkach 

oświatowych 

w ramach 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

oraz historii 

i społeczeństwa 

według programu 

autorskiego 

- liczba godzin 

zajęć  

– SP: 20 h/tydz.,  

PP: 16 h/tydz., 

- liczba 

uczestników – SP: 

1488,  

PP: 1494 
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- kształtowanie wśród 

uczniów poczucia 

własnej tożsamości 

oraz otwarcia na 

drugiego człowieka, 

aktywnego angażo-

wania się w sprawy 

własnego regionu 

i działania na rzecz 

jego rozwoju; 

- umożliwienie młodym 

ludziom poznanie 

własnego dziedzictwa 

kulturowego, wartości 

i treści regionalnych 

3. Program „Uczeń 

w urzędzie” 

2020 - zapoznanie uczniów 

ze strukturami 

i zakresem kompe-

tencji podstawowych 

urzędów, 

- zapoznanie uczniów z 

podstawowymi 

urzędami w Wodzi-

sławiu Śląskim, w tym z 

zakresem zadań 

realizowanych, wpro-

wadzenie wiedzy nt. 

poruszania się w spra-

wach urzędowych   

- realizacja 

programu na 

lekcjach 

wychowawczych, 

WOS, doradztwa 

zawodowego, 

historii, 

matematyki, 

informatyki 

- liczba godzin  

– 132, 

- liczba 

uczestników – 627 
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4. Nauka 

programowania 

2020 - nauka uczniów logiki 

programowania za po-

mocą języka Scratch 

z wykorzystaniem 

układu Arduino Uno, 

- program „Programo-

wanie na dywanie” 

- realizacja lekcji 

z obszaru 

programowania 

- liczba godzin 

zajęć – SP: 

32 h/tydz., PP: 

30 h/tydz., 

- liczba 

uczestników – SP: 

1202,  

PP: 1277 

5. Doradztwo 

zawodowe 

2020 - wspieranie  

i przygotowania 

uczniów do podejmo-

wania decyzji eduka-

cyjno-zawodowych, 

- poszerzenie wiedzy 

o rynku pracy, rynku 

edukacyjnym, 

- zdobycie wiedzy 

o samym sobie  

– zdolności, pasje, 

możliwości, 

predyspozycje 

- realizacja 

autorskiego 

programu 

doradztwa 

zawodowego na 

lekcjach wycho-

wawczych 

i dodatkowych 

lekcjach z dora-

dztwa zawodo-

wego w klasach 

VII-VIII, 

- w przedszko-

lach, 

 

 

 

- konkursy 

realizowane 

we współpracy 

z PODN – 

„W przyszłości 

- liczba godzin 

zajęć – 10 h/klasę 

w roku szkolnym, 

- liczba uczniów  

– 1525, 

 

 

 

 

 

- średnio 

30h/rok/przedsz-

kole, 

- liczba 

uczestników  

– 1401, 

- liczba 

uczestników – 40 
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zostanę.." oraz 

„Ja i mój zawód 

w przyszłości”  

6. Nauka gry 

w szachy 

2020 - zwiększenie 

kreatywności, 

- zarządzanie czasem, 

- poprawa pamięci, 

- poprawa koncentracji, 

- umiejętność rozwią-

zywania problemów 

- w szkołach 

podstawowych,  

 

 

- w przedszko-

lach 

 

- liczba godzin 

– 41 h/tydz., 

- liczba 

uczestników – 754, 

- liczba godzin  

– 15 h/tydz., 

- liczba 

uczestników – 466 

7. Miejska Rada 

Uczniowska 

2020 - prowadzenie działań 

na rzecz wspierania 

i upowszechniania idei 

samorządowej wśród 

uczniów poprzez 

współpracę między 

przedstawicielami 

samorządów 

uczniowskich i szkołami 

oraz innymi partnerami 

- organizacja 

posiedzenia 

rady, 

- zbiórka karmy 

dla zwierząt 

 

 

 

- 26 przedstawicieli 

samorządów 

uczniowskich, 

- przekazanie 

karmy do przytu-

liska indywidualnie 

przez placówki 

ze względu na 

pandemię  

8. Miejskie Forum 

Rodziców 

2020 - wymiana dobrych 

praktyk z działalności 

rad rodziców funkcjo-

nujących przy szkołach 

podstawowych, 

przedszkolach i OPP1 

- organizacja 

spotkania online 

z przedstawicie-

lami JST 

- udział 30 

rodziców 

9. Oświatowe 

Centrum Nauki 

i Techniki przy 

2020 - rozwijanie 

umiejętności, zdolności, 

talentu i pasji uczniów 

- realizacja 15 

rodzajów zajęć 

pozalekcyjnych 

- 375  

uczestników, 
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Ognisku Pracy 

Pozaszkolnej nr 1 

poprzez prowadzenie 

zajęć: malarstwo 

i rysunek, krawiectwo, 

stolarstwo, chemia, 

rękodzieło, ceramika, 

mechatronika, gitara, 

chór, orkiestra, 

akademia 

przedszkolaka  

– zajęcia plastyczne, 

akademia 

przedszkolaka  

– zajęcia ruchowe, koło 

kulinarne, koło 

teatralne, koło 

fotograficzne 

tematycznych, 

w tym: 

- prowadzenie 

chóru „Canticum 

Novum”, 

- prowadzenie 

orkiestry „Came-

rata Nova”, 

- cykliczne 

zajęcia sensory-

czne dla 

przedszkolaków, 

- zajęcia lekcyjne 

z mechatroniki 

i chemii, 

- sala kinowa 

w tym: chór – 47, 

orkiestra – 11, 

- zajęcia chóru: 

10 h/tydz., 

 

- zajęcia orkiestry: 

4 h/tydz., 

 

- do 12 marca 

2020 roku, 

 

 

- do 12 marca 

2020 roku, 

 

- prezentacja 

filmów edukacyj-

nych przed zaję-

ciami z chemii 

i mechatroniki  

– do 12 marca 

2020 roku 
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1. Nazwa polityki/programu/strategii 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Wodzisławia 

Śląskiego na lata 2020-2024 

2. Okres realizacji 

2020-2024 

3. Cel 

Wieloletni program powinien być opracowany na co najmniej pięć lat i obejmować                           

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, 

 wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, 

koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu miasta, koszty ponoszone na realizację zobowiązań wobec 

wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest jednym ze współwłaścicieli, a także 

koszty inwestycyjne, 

 opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2020 roku 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Wodzisławia 

Śląskiego stanowi formalną podstawę do realizacji zadania własnego gminy w zakresie 
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tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej 

miasta, przy wykorzystaniu zasobu mieszkaniowego gminy, w tym: 

 zapewnienia lokali w ramach najmu socjalnego oraz pomieszczeń tymczasowych na 

czas oznaczony, 

 zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach 

poprzez wynajem lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, 

 zapewnienia lokali zamiennych. 

Przyjęte w programie założenia i rozwiązania będą kształtować politykę miasta. Mają na 

celu zapewnienie zachowania substancji mieszkaniowej w stanie niepogorszonym. 

 

 

 

Realizacja uchwał Rady Miejskiej 
 

W 2020 roku Rada Miejska Wodzisława Śląskiego podjęła 116 uchwał. 104 projekty 

zgłosił prezydent miasta, 6 zostało zgłoszonych przez radnych, tyle samo przez 

przewodniczącego Rady. Poniżej znajdą Państwo zestawienie dotyczące realizacji uchwał 

Rady Miejskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. W tabeli zawarliśmy 

informacje na temat przedmiotu poszczególnych uchwał, daty ich podjęcia oraz o sposobie 

realizacji. 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

1. XVIII/141/20 29.01.2020 r. W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu miasta 

Wodzisławia Śląskiego dla 

województwa śląskiego na 

dofinansowanie zadania: 

„Organizacja publicznego 

transportu zbiorowego 

w wojewódzkich przewozach 

pasażerskich w transporcie 

kolejowym na odcinku linii 

komunikacyjnej Rybnik-

Wodzisław Śląski". 

Zrealizowana 

2. XVIII/142/20 29.01.2020 r. W sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie nieodpłatnej 

służebności przesyłu na 

nieruchomościach gruntowych 

stanowiących własność miasta 

Wodzisławia Śląskiego, 

położonych przy ul. Brackiej 

w Wodzisławiu Śląskim. 

Uchylona 

uchwałą 

nr XXXII/173/20 

3. XVIII/143/20 29.01.2020 r. W sprawie planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat w 

2020 roku za kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach 

Zrealizowana 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

oświatowych prowadzonych 

przez miasto Wodzisław Śląski. 

4. XVIII/144/20 29.01.2020 r. W sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w gminie 

Wodzisławiu Śląskim w roku 

szkolnym 2019/2020. 

Zrealizowana 

5. XIX/145/20 26.02.2020 r. W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej miasta Wodzisławia 

Śląskiego na 2020 rok 

nr XVII/138/19 z dnia 30 grudnia 

2019 roku. 

Zrealizowana 

6. XIX/146/20 26.02.2020 r. W sprawie zmiany uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Wodzisławia 

Śląskiego na lata 2020-2032. 

Zrealizowana 

7. XIX/147/20 26.02.2020 r. W sprawie niedochodzenia 

należności z tytułu 

rekompensaty, o której mowa 

w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 8 marca 2013 roku 

o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach 

handlowych. 

Realizowana na 

bieżąco 

8. XIX/148/20 26.02.2020 r. W sprawie uczestniczenia 

w pokrywaniu części kosztów 

Zrealizowana 



Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2020 

 

 

68 | S t r o n a  
 
 

 

Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

funkcjonowania Państwowej 

Straży Pożarnej. 

9. XIX/149/20 26.02.2020 r. W sprawie ustalenia Regulaminu 

korzystania przez podróżnych 

ze stacji pasażerskiej 

zlokalizowanej przy ul. Rybnickiej 

2a w Wodzisławiu Śląskim, 

stanowiącej własność gminy 

Wodzisławia Śląskiego. 

Wojewoda śląski 

rozstrzygnięciem 

nadzorczym 

z 27.03.2020 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały w części 

określonej w: §4 

ust. 1 lit. a, b, c, 

d, f, h, i, j, k, l, o, 

§4 ust. 2 i 3, §1 

ust. 2 i §5 ust. 1 

załącznika do 

uchwały. 

W pozostałej 

części uchwała 

jest realizowana 

na bieżąco. 

10. XIX/150/20 26.02.2020 r. W sprawie wprowadzenia 

Regulaminu korzystania z miejsc 

postojowych na parkingach 

Park&Ride Dworca Wodzisław 

Śląski przy ul. Rybnickiej 2a 

w Wodzisławiu Śląskim. 

Realizowana na 

bieżąco 

11. XIX/151/20 26.02.2020 r. W sprawie zmiany uchwały 

nr XII/98/19 Rady Miejskiej 

Zrealizowana 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

30 sierpnia 2019 roku w sprawie 

„Programu Aktywności Lokalnej 

Dzielnic Stare i Nowe Miasto na 

lata 2019-2020". 

12. XIX/152/20 26.02.2020 r. W sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego 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 

13. XX/153/20 25.03.2020 r. W sprawie zmiany Statutu miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Wojewoda Śląski 

rozstrzygnięciem 

nadzorczym 

z 29.04.2020 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały 

w całości. 

14. XX/154/20 25.03.2020 r. W sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt 

w schronisku dla osób 

bezdomnych oraz schronisku dla 

Realizowana na 

bieżąco 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi. 

15. XX/155/20 25.03.2020 r. W sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych 

w granicach administracyjnych 

miasta Wodzisławia Śląskiego. 

Realizowana na 

bieżąco 

16. XX/156/20 25.03.2020 r. W sprawie określenia sezonu 

kąpielowego i wykazu kąpielisk 

na terenie miasta Wodzisławia 

Śląskiego na rok 2020. 

Zrealizowana 

17. XX/157/20 25.03.2020 r. W sprawie określenia 

szczegółowych wymogów 

Raportu o stanie miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Realizowana na 

bieżąco 

18. XX/158/20 25.03.2020 r. W sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 

miasta Wodzisławia Śląskiego 

w 2020 roku. 

Zrealizowana 

19. XX/159/20 25.03.2020 r. W sprawie wyrażenia woli 

przeniesienia własności na 

potrzeby Sądu Rejonowego 

w Wodzisławiu Śląskim 

nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych położonych 

W trakcie 

realizacji 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

w Wodzisławiu Śląskim przy 

ul. Stefana Batorego. 

20. XX/160/20 25.03.2020 r. W sprawie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne. 

Realizowana na 

bieżąco 

21. XX/161/20 25.03.2020 r. W sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku 

na terenie miasta Wodzisławia 

Śląskiego. 

Wojewoda śląski 

rozstrzygnięciem 

nadzorczym 

z 29.04.2020 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały 

w całości. 

22. XX/162/20 25.03.2020 r. W sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w szczególności 

częstotliwość odbierania 

Wojewoda śląski 

rozstrzygnięciem 

nadzorczym 

z 29.04.2020 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały 

w całości. 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. 

23. XX/163/20 25.03.2020 r. W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej miasta Wodzisławia 

Śląskiego na 2020 rok 

nr XVII/138/19 z dnia 30 grudnia 

2019 roku. 

Zrealizowana 

24. XX/164/20 25.03.2020 r. W sprawie zmiany uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Wodzisławia 

Śląskiego na lata 2020-2032. 

Zrealizowana 

25. XX/165/20 25.03.2020 r. W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu miasta 

Wodzisławia Śląskiego dla 

powiatu wodzisławskiego. 

Zrealizowana 

26. XX/166/20 25.03.2020 r. W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu miasta 

Wodzisławia Śląskiego dla 

województwa śląskiego. 

Zrealizowana 

27. XX/167/20 25.03.2020 r. W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu miasta 

Wodzisławia Śląskiego dla 

powiatu wodzisławskiego. 

Zrealizowana 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

28. XXI/168/20  6.05.2020 r. W sprawie przedłużenia 

terminów płatności rat podatku 

od nieruchomości. 

Zrealizowana 

29. XXII/169/20 27.05.2020 r. W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej miasta Wodzisławia 

Śląskiego na 2020 rok 

nr XVII/138/19 z dnia 30 grudnia 

2019 roku. 

Zrealizowana 

30. XXII/170/20 27.05.2020 r. W sprawie zmiany uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Wodzisławia 

Śląskiego na lata 2020-2032. 

Zrealizowana 

31. XXII/171/20 27.05.2020 r. W sprawie zmiany uchwały 

nr XX/155/20 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

25 marca 2020 roku w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłat 

za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych w granicach 

administracyjnych miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Zrealizowana 

32. XXII/172/20 27.05.2020 r. W sprawie Regulaminu 

korzystania ze Stadionu 

Miejskiego w Wodzisławiu 

Śląskim przy ulicy 

Bogumińskiej 8. 

Wojewoda śląski 

rozstrzygnięciem 

nadzorczym 

z 3.07.2020 r. 

stwierdził 

nieważność 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

uchwały w części 

określonej 

w załączniku do 

uchwały: pkt 2, 

3, 4, 8, 10, 11, 

12, 15, 17, 20, 

21, 22, 18 lit. a, 

b, c, e, 19 lit. a, 

b, c, d, e, f, h, i, j, 

k, l, m, n. 

W pozostałym 

zakresie uchwała 

jest realizowana 

na bieżąco. 

33. XXII/173/20 27.05.2020 r. W sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie nieodpłatnej 

służebności gruntowej na 

nieruchomościach gruntowych 

stanowiących własność miasta 

Wodzisławia Śląskiego, 

położonych przy ul. Brackiej 

w Wodzisławiu Śląskim. 

Uchylona 

uchwałą nr 

XXVI/230/20 

34. XXII/174/20 27.05.2020 r. W sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie nieodpłatnej 

służebności gruntowej dla 

potrzeb korzystania 

z istniejących schodów na 

nieruchomości gruntowej 

Uchylona 

uchwałą nr 

XXVI/229/20 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

stanowiącej własność miasta 

Wodzisławia Śląskiego, 

położonych przy ul. Józefa 

Michalskiego w Wodzisławiu 

Śląskim. 

35. XXII/175/20 27.05.2020 r. W sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku 

na terenie miasta Wodzisławia 

Śląskiego. 

Realizowana na 

bieżąco 

36. XXII/176/20 27.05.2020 r. W sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w szczególności 

częstotliwość odbierania 

odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. 

Realizowana na 

bieżąco 

37. XXII/177/20 27.05.2020 r. W sprawie przyjęcia Regulaminu 

udzielania dotacji na usuwanie 

i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest w ramach 

„Programu usuwania wyrobów 

Realizowana na 

bieżąco 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

zawierających azbest z terenu 

miasta Wodzisławia Śląskiego 

wraz ze szczegółową 

inwentaryzacją", 

dofinansowanego ze środków 

budżetu miasta Wodzisławia 

Śląskiego i/lub Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach. 

38. XXII/178/20 27.05.2020 r. W sprawie apelu o podjęcie 

działań związanych 

z przebiegiem linii Kolei Dużych 

Prędkości przez Subregion 

Zachodni Województwa 

Śląskiego. 

Zrealizowana 

39. XXII/179/20 27.05.2020 r. W sprawie stanowiska Rady 

Miejskiej w związku 

z funkcjonowaniem Strefy 

Płatnego Parkowania i miejskich 

parkingów. 

Zrealizowana. 

W wyniku 

przyjętego 

stanowiska 

zostały podjęte 

działania mające 

na celu 

opracowanie 

analizy 

dotyczącej 

miejsc 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

parkingowych 

i postojowych. 

40. XXIII/180/20 24.06.2020 r. W sprawie nieudzielenia wotum 

zaufania prezydentowi miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Wojewoda śląski 

rozstrzygnięciem 

nadzorczym 

z 31.07.2020 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały 

w całości. 

41. XXIII/181/20 24.06.2020 r. W sprawie rozpatrzenia 

i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego miasta Wodzisławia 

Śląskiego za 2019 rok wraz 

z sprawozdaniem z wykonania 

budżetu miasta za 2019 rok. 

Zrealizowana 

42. XXIII/182/20 24.06.2020 r. W sprawie udzielenia 

prezydentowi miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok. 

Zrealizowana 

43. XXIII/183/20 24.06.2020 r. W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej miasta Wodzisławia 

Śląskiego na 2020 rok 

nr XVII/138/19 z dnia 30 grudnia 

2019 roku. 

Zrealizowana 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

44. XXIII/184/20 24.06.2020 r. W sprawie zmiany uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Wodzisławia 

Śląskiego na lata 2020-2032. 

Zrealizowana 

45. XXIII/185/20 24.06.2020 r. W sprawie przekazania środków 

finansowych na Fundusz 

Wsparcia Policji Komendy 

Wojewódzkiej w Katowicach 

z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu 

materiałów lub urządzeń 

profilaktycznych dla Komendy 

Powiatowej Policji w Wodzisławiu 

Śląskim. 

Zrealizowana 

46. XXIII/186/20 24.06.2020 r. W sprawie zarządzenia poboru 

opłaty skarbowej na terenie 

miasta Wodzisławia Śląskiego 

w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia inkasentów. 

Realizowana na 

bieżąco 

47. XXIII/187/20 24.06.2020 r. W sprawie zmiany uchwały 

nr XIII/121/15 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

25 listopada 2015 roku 

w sprawie zwolnień od podatku 

od nieruchomości nowo 

wybudowanych budynków 

mieszkalnych lub ich części. 

Zrealizowana 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

48. XXIII/188/20 24.06.2020 r. W sprawie zmiany uchwały 

nr XXXVIII/388/18 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

24 stycznia 2018 roku w sprawie 

zwolnień od podatku od 

nieruchomości budynków 

mieszkalnych lub ich części 

w których dokonano wymiany 

źródeł ciepła. 

Zrealizowana 

49. XXIII/189/20 24.06.2020 r. W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu miasta 

Wodzisławia Śląskiego dla 

powiatu wodzisławskiego. 

Zrealizowana 

50. XXIII/190/20 24.06.2020 r. W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu miasta 

Wodzisławia Śląskiego dla 

powiatu wodzisławskiego. 

Zrealizowana 

51. XXIII/191/20 24.06.2020 r. W sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej 

miasta Wodzisławia Śląskiego. 

Realizowana na 

bieżąco 

52. XXIII/192/20 24.06.2020 r. W sprawie powołania zespołu 

opiniującego kandydatów na 

ławników w wyborach 

uzupełniających na kadencję 

2020-2023 do Sadu Okręgowego 

w Rybniku. 

Zrealizowana 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

53. XXIII/193/20 24.06.2020 r. W sprawie upoważnienia 

przewodniczącego Rady 

Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 

do zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji 

w Katowicach informacji 

o kandydatach na ławników 

w wyborach uzupełniających na 

kadencję 2020-2023 do Sądu 

Okręgowego w Rybniku. 

Zrealizowana 

54. XXIII/194/20 24.06.2020 r. W sprawie wyboru 

przedstawicieli do Rady 

Społecznej Ośrodka Rehabilitacji 

i Terapii Dzieci i Młodzieży. 

Zrealizowana 

55. XXIII/195/20 24.06.2020 r. W sprawie Statutu 

Wodzisławskiej Placówki 

Wsparcia Dziennego „Dziupla” 

w Wodzisławiu Śląskim. 

Zrealizowana 

56. XXIII/196/20 24.06.2020 r. W sprawie uzgodnienia 

przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych pomnika 

przyrody. 

Zrealizowana 

57. XXIII/197/20 24.06.2020 r. W sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Realizowana na 

bieżąco 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

58. XXIII/198/20 24.06.2020 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 

59. XXIII/199/20 24.06.2020 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 

60. XXIV/200/20 26.08.2020 r. W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej miasta Wodzisławia 

Śląskiego na 2020 rok 

nr XVII/138/19 z dnia 30 grudnia 

2019 roku. 

Zrealizowana 

61. XXIV/201/20 26.08.2020 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Wodzisławia 

Śląskiego na lata 2020-2032. 

Zrealizowana 

62. XXIV/202/20 26.08.2020 r. W sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w gminie 

W trakcie 

realizacji 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

Wodzisławiu Śląskim w roku 

szkolnym 2020/2021. 

63. XXIV/203/20 26.08.2020 r. W sprawie zmiany statutu Służb 

Komunalnych Miasta 

w Wodzisławiu Śląskiego. 

Zrealizowana 

64. XXIV/204/20 26.08.2020 r. W sprawie dokonania oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Wodzisławskiego Ośrodka 

Rehabilitacji i Terapii Dzieci 

i Młodzieży za 2019 rok. 

Zrealizowana 

65. XXIV/205/20 26.08.2020 r. W sprawie określenia 

warunków i trybu wspierania 

rozwoju sportu na terenie miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Realizowana na 

bieżąco 

66. XXIV/206/20 26.08.2020 r. W sprawie zmiany uchwały 

nr X/99/15 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

26.08.2015 roku w sprawie 

określenia rodzaju i wysokości 

oraz zasad i trybu przyznawania 

nagród i wyróżnień dla 

zawodników osiągających wyniki 

sportowe w międzynarodowym 

lub krajowym współzawodnictwie 

sportowym oraz trenerów. 

Zrealizowana 
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uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

67. XXIV/207/20 26.08.2020 r. W sprawie zmiany uchwały 

nr XIX/199/16 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

25 maja 2016 roku w sprawie 

określenia zasad i trybu 

przyznawania, pozbawiania oraz 

wysokości stypendiów 

sportowych przyznawanych 

zawodnikom za wyniki sportowe, 

uwzględniając znaczenie danego 

sportu dla miasta Wodzisławia 

Śląskiego. 

Wojewoda śląski 

rozstrzygnięciem 

nadzorczym 

z 1.10.2020 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały w części 

określonej 

w paragrafie 1 

uchwały 

nadającym nowe 

brzmienie 

paragrafowi 1 

ust. 1 pkt 1 

załącznika do 

uchwały 

w zakresie 

wyrazów: 

„w wieku do 

25 lat lub 

ukończył 25 lat 

w roku 

przyznania 

stypendium”. 

W pozostałej 

części uchwała 

została 

zrealizowana. 
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uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

68. XXIV/208/20 26.08.2020 r. W sprawie utworzenia jednostki 

budżetowej Centrum Usług 

Wspólnych w Wodzisławiu 

Śląskim, nadania jej statutu oraz 

wskazania Centrum Usług 

Wspólnych w Wodzisławiu 

Śląskim jako podmiotu 

wykonującego zadania 

centralnego zamawiającego. 

Zrealizowana 

69. XXIV/209/20 26.08.2020 r. W sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg gminnych oraz 

ustalenia ich przebiegu. 

Wojewoda śląski 

rozstrzygnięciem 

nadzorczym 

z 1.10.2020 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały w części 

określonej 

w: tytule uchwały 

w zakresie 

sformułowania 

„oraz ustalenia 

ich przebiegu”, 

paragrafu 2 oraz 

załączników nr 

2-13 do uchwały. 

W pozostałym 

zakresie uchwała 
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uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 
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została 

zrealizowana. 

70. XXIV/210/20 26.08.2020 r. W sprawie wniesienia skargi na 

rozstrzygnięcie nadzorcze 

wojewody śląskiego z dnia 

31 lipca 2020 roku 

nr NPII.4131.1.733.2020 

stwierdzające nieważność 

uchwały nr XXIII/180/20 Rady 

Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 

z dnia 24 czerwca 2020 roku 

w sprawie udzielenia wotum 

zaufania prezydentowi miasta 

Wodzisławia Ślaskiego. 

Zrealizowana. 

Wojewódzki Sąd 

Administracyjny 

uchylił 

rozstrzygnięcie 

wojewody. 

Wyrok jest 

nieprawomocny, 

została złożona 

skarga 

kasacyjna przez 

wojewodę. 

71. XXIV/211/20 26.08.2020 r. W sprawie wniesienia skargi na 

rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Śląskiego z dnia 

31 lipca 2020 roku 

nr NPII.4131.1.694.2020 

stwierdzające nieważność 

uchwały nr XXIII/195/20 Rady 

Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 

z dnia 24 czerwca 2020 roku 

w sprawie Statutu 

Wodzisławskiej Placówki 

Zrealizowana. 

Wojewódzki Sąd 

Administracyjny 

uchylił 

rozstrzygnięcie 

wojewody. 

Wyrok jest 

nieprawomocny, 

została złożona 

skarga 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

Wsparcia Dziennego „Dziupla” 

w Wodzisławiu Śląskim. 

kasacyjna przez 

wojewodę. 

72. XXIV/212/20 30.09.2020 r. W sprawie wyborów 

uzupełniających ławników do 

Sądu Okręgowego w Rybniku na 

kadencję 2020-2023. 

Zrealizowana 

73. XXIV/213/20 30.09.2020 r. W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej miasta Wodzisławia 

Śląskiego na 2020 rok 

nr XVII/138/19 z dnia 30 grudnia 

2019 roku. 

Zrealizowana 

74. XXIV/214/20 30.09.2020 r. W sprawie zmiany uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Wodzisławia 

Śląskiego na lata 2020-2032. 

Zrealizowana 

75. XXIV/215/20 30.09.2020 r. W sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki 

opłaty oraz określenia stawki 

opłaty podwyższonej. 

Realizowana na 

bieżąco 

76. XXIV/216/20 30.09.2020 r. W sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Realizowana na 

bieżąco 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

77. XXIV/217/20 30.09.2020 r. W sprawie zwolnienia w części 

z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostującymi bioodpady 

stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku 

przydomowym. 

Realizowana na 

bieżąco 

78. XXIV/218/20 30.09.2020 r. W sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa w postępowaniu 

sądowo-administracyjnym. 

Wojewoda śląski 

rozstrzygnięciem 

nadzorczym 

z 4.11.2020 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały 

w całości. 

79. XXIV/219/20 30.09.2020 r. W sprawie zmiany uchwały nr 

XXIV/208/20 z dnia 26 sierpnia 

2020 roku w sprawie utworzenia 

jednostki budżetowej Centrum 

Usług Wspólnych w Wodzisławiu 

Śląskim, nadania jej statutu oraz 

wskazania Centrum Usług 

Wspólnych w Wodzisławiu 

Śląskim jako podmiotu 

Zrealizowana 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

wykonującego zadania 

centralnego zamawiającego. 

80. XXVI/220/20 28.10.2020 r. W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej miasta Wodzisławia 

Śląskiego na 2020 rok 

nr XVII/138/19 z dnia 30 grudnia 

2019 roku. 

Zrealizowana 

81. XXVI/221/20 28.10.2020 r. W sprawie zmiany uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Wodzisławia 

Śląskiego na lata 2020-2032. 

Zrealizowana 

82. XXVI/222/20 28.10.2020 r. W sprawie emisji obligacji oraz 

określenia zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. 

W trakcie 

realizacji (emisja 

obligacji – gru-

dzień 2020, seria 

A20, B20, C20, 

D20 na łączną 

kwotę 6 250 000 

zł) 

83. XXVI/223/20 28.10.2020 r. W sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od 

nieruchomości na 2021 rok oraz 

zwolnień od tego podatku. 

W trakcie 

realizacji 

84. XXVI/224/20 28.10.2020 r. W sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków 

transportowych na 2021 rok. 

W trakcie 

realizacji 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

85. XXVI/225/20 28.10.2020 r. W sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2021. 

W trakcie 

realizacji 

86. XXVI/226/20 28.10.2020 r. W sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021. 

W trakcie 

realizacji 

87. XXVI/227/20 28.10.2020 r. W sprawie przyjęcia programu 

zdrowotnego pn. „Kompleksowa 

rehabilitacja i terapia dzieci 

niepełnosprawnych z terenu 

miasta Wodzisławia Śląskiego”. 

Realizowana na 

bieżąco 

88. XXVI/228/20 28.10.2020 r. W sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu działania Rady 

Społecznej Wodzisławskiego 

Ośrodka Rehabilitacji i Terapii 

Dzieci i Młodzieży. 

Zrealizowana 

89. XXVI/229/20 28.10.2020 r. W sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie nieodpłatnej 

służebności gruntowej dla 

potrzeb korzystania 

z istniejących schodów na 

nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność miasta 

Wodzisławia Śląskiego, 

położonej przy ul. Józefa 

W trakcie 

realizacji 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

Michalskiego w Wodzisławiu 

Śląskim. 

90. XXVI/230/20 28.10.2020 r. W sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie nieodpłatnej 

służebności gruntowej na 

nieruchomościach gruntowych 

stanowiących własność miasta 

Wodzisławia Śląskiego, 

położonych przy ul. Brackiej 

w Wodzisławiu Śląskim. 

W trakcie 

realizacji 

91. XXVI/231/20 28.10.2020 r. W sprawie uchylenia uchwały 

nr XXIV/234/16 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

21 listopada 2016 roku 

w sprawie Regulaminu 

korzystania z Punktu 

Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) w Wodzisławiu 

Śląskim. 

Zrealizowana 

92.  XXVII/232/20 25.11.2020 r. W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej miasta Wodzisławia 

Śląskiego na 2020 rok 

nr XVII/138/19 z dnia 30 grudnia 

2019 roku. 

Zrealizowana 

93.  XXVII/233/20 25.11.2020 r. W sprawie zmiany uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Zrealizowana 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

Finansowej miasta Wodzisławia 

Śląskiego na lata 2020-2032. 

94.  XXVII/234/20 25.11.2020 r. W sprawie ustalenia wykazu 

wydatków w budżecie miasta 

Wodzisławia Śląskiego na 

2020 rok, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego. 

Zrealizowana 

95.  XXVII/235/20 25.11.2020 r. W sprawie zwolnień od podatku 

od nieruchomości nowo 

wybudowanych budynków 

mieszkalnych lub ich części. 

Realizowana na 

bieżąco 

96.  XXVII/236/20 25.11.2020 r. W sprawie Gminnego programu 

wychodzenia z bezdomności 

i przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu dla miasta 

Wodzisławia Śląskiego na lata 

2021-2024. 

W trakcie 

realizacji 

97.  XXVII/237/20 25.11.2020 r. W sprawie przyjęcia „Programu 

Aktywności Lokalnej Dzielnicy 

Wilchwy na lata 2021-2022”. 

W trakcie 

realizacji 

98.  XXVII/238/20 25.11.2020 r. W sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały Nr X/99/15 

Rady Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego z dnia 26 sierpnia 

2015 roku w sprawie określenia 

rodzaju i wysokości oraz zasad 

i trybu przyznawania nagród 

Zrealizowana 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

i wyróżnień dla zawodników 

osiągających wyniki sportowe 

w międzynarodowym lub 

krajowym współzawodnictwie 

sportowym oraz trenerów. 

99.  XXVII/239/20 25.11.2020 r. W sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały nr 

XIX/199/16 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

25 maja 2016 roku w sprawie 

określenia zasad i trybu 

przyznawania, pozbawiania oraz 

wysokości stypendiów 

sportowych przyznawanych 

zawodnikom za wyniki sportowe, 

uwzględniając znaczenie danego 

sportu dla miasta Wodzisławia 

Śląskiego. 

Zrealizowana 

100.  XXVII/240/20 25.11.2020 r. W sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumień z miastem 

Jastrzębiem-Zdrojem w sprawie 

zasad prowadzenia nauczania 

religii innych kościołów. 

Zrealizowana 

101.  XXVII/241/20 25.11.2020 r. W sprawie ustalenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości 

Realizowana na 

bieżąco 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

położonych na terenie miasta 

Wodzisławia Śląskiego oraz 

warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

102. XXVIII/242/20 21.12.2020 r. W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej miasta Wodzisławia 

Śląskiego na 2020 rok nr 

XVII/138/19 z dnia 30 grudnia 

2019 roku. 

Zrealizowana 

103. XXVIII/243/20 21.12.2020 r. W sprawie uchwały budżetowej 

miasta Wodzisławia Śląskiego na 

2021 rok. 

W trakcie 

realizacji 

104. XXVIII/244/20 21.12.2020 r. W sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Wodzisławia 

Śląskiego na lata 2021-2033. 

W trakcie 

realizacji 

105. XXVIII/245/20 21.12.2020 r. W sprawie zmiany uchwały nr 

XXVI/223/20 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

28 października 2020 roku 

w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od 

nieruchomości na 2021 rok oraz 

zwolnień od tego podatku. 

Zrealizowana 

106. XXVIII/246/20 21.12.2020 r. W sprawie zwolnień z podatku 

od nieruchomości w ramach 

pomocy de minimis dla 

Realizowana na 

bieżąco 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

przedsiębiorców realizujących 

nowe inwestycje na terenie 

miasta Wodzisławia Śląskiego. 

107. XXVIII/247/20 21.12.2020 r. W sprawie przyjęcia „Programu 

Ochrony Środowiska dla miasta 

Wodzisławia Śląskiego na lata 

2020-2024”. 

W trakcie 

realizacji 

108. XXVIII/248/20 21.12.2020 r. W sprawie określenia 

szczegółowego trybu 

i harmonogramu opracowania 

projektu Strategii rozwoju miasta 

Wodzisławia Śląskiego, w tym 

trybu konsultacji, o których mowa 

w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 roku o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju. 

W trakcie 

realizacji 

109. XXVIII/249/20 21.12.2020 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 2021. 

Wojewoda śląski 

rozstrzygnięciem 

nadzorczym 

z 27.01.2021 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały 

w całości. 

110. XXVIII/250/20 21.12.2020 r. W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej miastu Chorzowowi. 

W trakcie 

realizacji 
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uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

111. XXVIII/251/20 21.12.2020 r. W sprawie określenia rodzajów 

dodatkowych usług 

świadczonych przez gminę 

w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości 

i zagospodarowania tych 

odpadów, sposobu ich 

świadczenia oraz wysokości cen 

za te usługi. 

Wojewoda śląski 

rozstrzygnięciem 

nadzorczym 

z 19.02.2021 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały 

w całości. 

112. XXVIII/252/20 21.12.2020 r. W sprawie przyjęcia Gminnego 

programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie dla miasta Wodzisławia 

Śląskiego na lata 2021-2025. 

W trakcie 

realizacji 

113. XXVIII/253/20 21.12.2020 r. W sprawie ustalenia przebiegu 

dróg gminnych, zaliczonych do 

kategorii dróg gminnych uchwałą 

nr XXIV/209/20 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

26 sierpnia 2020 roku. 

 Zrealizowana 

114. XXVIII/254/20 21.12.2020 r. W sprawie zmiany uchwały nr 

XIII/127/15 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

25 listopada 2015 roku 

w sprawie wspólnej obsługi 

Zrealizowana 
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Lp. Numer 

uchwały 

Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób realizacji 

jednostek organizacyjnych 

miasta Wodzisławia Śląskiego. 

115. XXVIII/255/20 21.12.2020 r. W sprawie uchylenia uchwały nr 

XLII/429/18 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

25 kwietnia 2018 roku w sprawie 

organizacji wspólnej obsługi 

przez Zarząd Dróg Miejskich 

w Wodzisławiu Śląskim. 

Zrealizowana 

116. XXVIII/256/20 21.12.2020 r. W sprawie rozpatrzenia wniosku. Zrealizowana 

 

 

 

Wodzisławski Budżet Obywatelski 
 

Procedura związana z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dotyczących 

Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok rozpoczęła się w 2019 roku. 

Na realizację projektów mieszkańców przeznaczono 500 tys. zł – maksymalnie 100 tys. zł na 

jedno zadanie.  

Harmonogram konsultacji: 

 25 września 2019 roku – 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. 
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 30 września 2019 roku – ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

 14 października 2019 roku – wejście w życie uchwały. 

 Do 8 listopada 2019 roku – zgłaszanie projektów przez mieszkańców. 

 Do 31 grudnia 2019 roku – weryfikacja i ocena projektów. 

 Publikacja wstępnej listy projektów do 3 stycznia 2020 roku. 

 Składanie odwołań do 10 stycznia 2020 roku. 

 Rozpatrzenie odwołań do 17 stycznia 2020 roku. 

 Publikacja listy projektów pod głosowanie do 22 stycznia 2020 roku. 

 Głosowanie od 23 stycznia do 5 lutego 2020 roku. 

 Ogłoszenie zwycięskich projektów do 14 lutego 2020 roku. 

Lista projektów zgłoszonych do WBO: 

1. Miasteczko ruchu drogowego. 

2. Oświetlenie ul. Żwirowej. 

3. Plac zabaw przy ul. Pałacowej w Kokoszycach. 

4. Budowa wybiegu dla psów na os. Piastów. 

5. Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych – street workout – wycofany ze względu na 

złożenie dwóch projektów 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 

Śląskiego. 

8. Huśtawka dla osób na wózku inwalidzkim – wniosek rozpatrywany jako jeden, 

w połączeniu z wnioskiem nr 29. 

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

10. Czystość to podstawa – budowa kontenera sanitarnego. 

11. Bezpieczeństwo strażaków – to większe bezpieczeństwo mieszkańców 

Wodzisławia Śląskiego. 

12. Wymiana nawierzchni wjazdu i parkingu w dzielnicy Jedłownik przy SP2. 

13. Ożywienie historyczne wzgórza. Punkty widokowe Galgenberg i Żydowina. 

14. Wilchwiański plac zabaw. 

15. Siłownia pod chmurką. 

16. Doświetlenie przejść dla pieszych. 



Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2020 

 

 

98 | S t r o n a  
 
 

 

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

Serca Marii w Kokoszycach. 

18. Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w 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 urządzeń rekreacyjno-sportowych – street workout. 

22. Koszykówka pod mostem. 

23. Ocalić 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 mieszkańców przy 

ZSP nr 5 w Radlinie II. 

26. Oświetlenie ozdobne w centrum Zawady. 

27. Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego przy ul. Radlińskiej. 

28. Zamień 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. 

31. Poprawa bezpieczeństwa 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 mieszkańców 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. Słowiańskiej. 

41. Street Workout Park na Trzech Wzgórzach. 

42. Instalacja oświetlenia boisk treningowych Glinianka i Bagienko. 
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43. Wodzisławskie Dni Seniora 2020. 

44. Pomarańczowy 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. 

Mieszkańcy w ramach Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego zgłosili 

49 pomysłów. Po weryfikacji i ocenie 25 z nich zostało zaopiniowanych pozytywnie. 

 

Wyniki głosowania 

Głosowanie zostało przeprowadzone w dniach od 23 stycznia do 5 lutego 2020 roku. 

Odbyło się w następujących formach: 

 na papierowej karcie do głosowania udostępnionej indywidualnym mieszkańcom 

w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego, po uzyskaniu 

oświadczenia o miejscu zamieszkania i podaniu daty urodzenia, 

 elektronicznie, na formularzu elektronicznym za pośrednictwem internetu. 

Komisja opiniująca ds. Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok ustaliła, 

co następuje: 

 liczba kart wyjętych z urny: 14, 

 liczba głosów oddanych na formularzu elektronicznym przez internet: 4414, 

 łączna liczba oddanych głosów: 4428, 

 liczba głosów ważnych: 3985, 

 liczba głosów nieważnych: 443. 

Liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególne projekty przedstawia 

poniższa tabela. 
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Zestawienie oddanych głosów w WBO 2020 za pomocą formularza elektronicznego 

Lp. Nazwa projektu Numer 

projektu 

Liczba 

głosów 

ważnych 

Głosy 

z formularzy 

papierowych 

Łącznie 

1. Oświetlenie ozdobne w centrum 

Zawady 

26 860 2 862 

2. Aktywny Górniok – budowa i moder-

nizacja infrastruktury sportowo- 

-rekreacyjnej, przeznaczonej do 

integracji i aktywnego spędzania 

wolnego czasu mieszkańców przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 

w Radlinie II 

25 449  449 

3. Aktywny zakątek – Radlin II, budowa 

miejsca rekreacji przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 3 

6 443 3 446 

4. Wilchwiański plac zabaw 14 332  332 

5. Plac zabaw przy ul. Pałacowej 

w Kokoszycach 

3 253  253 

6. Wodzisławskie Dni Seniora 2020 43 203  203 

7. Bezpieczniej na os. Piastów  

– przebudowa i budowa oświetlenia 

9 200  200 

8. „Rok z życia kobiety” – projekt 

skierowany do kobiet 40+ z terenu 

Wodzisławia Śląskiego (czas trwania 

– rok budżetowy 2020) 

7 156  156 
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9. Wymiana nawierzchni wjazdu 

i parkingu w dzielnicy Jedłownik przy 

Szkole Podstawowej nr 2 

12 152 2 154 

10. Bezpieczne przejście do do szkoły  

– aktywne przejście dla pieszych na 

ul. Wałowej (przejście obok Szkoły 

Podstawowej nr 1) 

47 116  116 

11. Wielofunkcyjne stoły do gier ucieczką 

od „szklanych ekranów” 

36 105  105 

12. Street Workout Park na Trzech 

Wzgórzach 

41 92 1 93 

13. Twoja szkoła, twoja dzielnica – twoja 

sztuka. Mural na szkole na os. 1 Maja 

49 83  83 

14. Doświetlenie przejść dla pieszych 16 78  78 

15. Trzy Wzgórza bez barier, huśtawki 

dla osób niepełnosprawnych 

29 73  73 

16. Budowa urządzeń rekreacyjno- 

-sportowych – street workout 

21 68  68 

17. Siłownia pod chmurką na osiedlu 

Dąbrówki 

19 56 1 57 

18. Nowoczesne podesty sceniczne 45 43  43 

19. Ocalić od zapomnienia 23 42 3 45 

20. GraMY razem – zakup przenośnego 

boiska do piłki nożnej ulicznej 

32 40  40 

21. Skwerek „Szmaterlok” 

im. Józefa Pluty 

48 38  38 

22. Nasadzenie roślin ozdobnych 

w rejonie parkingu przy kościele pw. 

17 19  19 
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Niepokalanego Serca Maryi 

w Kokoszycach 

23. Oświetlenie ulicy Żwirowej 2 19 1 20 

24. Pomarańczowy namiot cyrkowy 44 18  18 

25. Podświetlone znaki drogowe 

informacyjne „D-6 miejsca przejścia 

dla pieszych” światłem żółtym 

pulsującym 

33 17  17 

26. Nasze fascynacje kulturalne 

– spotkanie z Tomaszem Sekielskim 

i Jakubem Żulczykiem 

20 12 1 13 

27. Siłownia pod chmurką 15 4  4 

Łącznie 3971 14 3985 

 

 

Za zwycięskie uznano projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż 

do wyczerpania puli środków przeznaczonych na Wodzisławski Budżet Obywatelski na 

2020 r., tj.: 

1. Oświetlenie ozdobne w centrum Zawady (projekt nr 26). 

2. Aktywny Górniok – budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 

przeznaczonej do integracji i aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańców 

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Radlinie II (projekt nr 25). 

3. Aktywny zakątek – Radlin II, budowa miejsca rekreacji przy Zespole Szkolno- 

-Przedszkolnym nr 3 (projekt nr 6). 

4. Wilchwiański plac zabaw (projekt nr 14). 

5. Plac zabaw przy ul. Pałacowej w Kokoszycach (projekt nr 3). 

6. Wodzisławskie Dni Seniora 2020 (projekt nr 43). 

7. Doświetlenie przejść dla pieszych (projekt nr 16). 
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8. Nasadzenie roślin ozdobnych w rejonie parkingu przy kościele pw. Niepokalanego 

Serca Maryi w Kokoszycach (projekt nr 17). 

W trakcie realizacji są następujące projekty: 

1. Oświetlenie ozdobne w centrum Zawady (projekt nr 26). 

2. Aktywny Górniok – budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 

przeznaczonej do integracji i aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańców przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Radlinie II (projekt nr 25). 

3. Aktywny zakątek – Radlin II, budowa miejsca rekreacji przy Zespole Szkolno- 

-Przedszkolnym nr 3 (projekt nr 6). 

4. Wilchwiański plac zabaw (projekt nr 14). 

5. Plac zabaw przy ul. Pałacowej w Kokoszycach (projekt nr 3). 

6. Nasadzenie roślin ozdobnych w rejonie parkingu przy kościele pw. Niepokalanego 

Serca Maryi w Kokoszycach (projekt nr 17). 

Zrealizowano: 

1. Doświetlenie przejść dla pieszych (projekt nr 16). 

Odstąpiono od realizacji na wniosek projektodawcy: 

1. Wodzisławskie Dni Seniora 2020 (projekt nr 43). 

 

 

Sytuacja finansowa 
 

 W jakiej sytuacji finansowanej znajdował się Wodzisław Śląski w 2020 roku? Ten temat 

także przybliżamy w tegorocznym Raporcie. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi 

informacjami na temat udziału dochodów własnych w dochodach ogółem, udziału wydatków 

majątkowych w wydatkach ogółem czy kwoty wyemitowanych papierów wartościowych 

z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu przychodów. 

1. Wykonanie dochody ogółem: 242 827 254,90 zł, w tym: 

a. wykonanie dochodów własnych:  121 597 746,65 zł,  
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b. udział dochodów własnych w dochodach ogółem: 50,1 proc., 

c. wykonanie dochodów bieżących: 226 651 787,50 zł, w tym:  

 dochodów z majątku: 17 315 156,20 zł, 

d. wykonanie dochodów majątkowych: 16 175 467,40 zł, w tym: 

 dochodów z majątku: 4 417 206,95 zł. 

2. Wykonanie wydatków ogółem: 233 587 817,92 zł, w tym: 

a. wykonanie wydatków majątkowych: 19 201 788,10 zł, 

b. udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem: 8,2 proc., 

c. wykonanie wydatków bieżących: 214 386 029,82 zł. 

3. Zadłużenie ogółem: 70 955 832,15 zł (w roku 2019: 68 543 385,58 zł), w tym: 

a. wskaźnik kwoty długu do dochodów ogółem: 29,2 proc.  

4. Nadwyżka operacyjna: 12 265 757,68 zł. 

5. Nadwyżka budżetu: 9 239 436,98 zł. 

6. Przychody budżetu: 32 178 010,29 zł, w tym: 

a. kwota wyemitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na 

sfinansowanie planowanego deficytu: 6 250 000 zł, 

b. kwota pożyczki: 3 175 301,30 zł, 

c. kwota kredytu: 3 260 000 zł. 

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez 

prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok 

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (uchwała nr 4200/V/69/2021 V Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 26 kwietnia 2021 roku). 

 

 

Pandemia 
 

Na polecenie prezydenta miasta, w trosce o życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo 

mieszkańców, od samego początku pojawienia się na obszarze RP zagrożenia w postaci 

COVID-19, czyli od 2020 roku, pracownicy Urzędu Miasta zajmują się prowadzeniem spraw 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa na terenie 
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Wodzisławia Śląskiego. Miasto zgodnie z obowiązującymi przepisami na bieżąco realizowało 

wydawane przez wojewodę śląskiego decyzje i polecenia, które służyły przeciwdziałaniu oraz 

zwalczaniu pandemii COVID-19. 

 

Środki finansowe 

 Wydatki z rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe Urzędu Miasta to 322 021,21 zł, 

w tym: 

 Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta – 228 031,21 zł, w tym: 

1) wymazobus – 61 690 zł, 

2) ozonowanie budynków Urzędu Miasta – 9 598,92 zł, 

3) pranie umundurowania – 82 zł, 

4) zakupy sprzętu i artykułów niezbędnych do walki z COVID-19 – 156 660,29 zł, 

 Rozdysponowanie rezerwy na inne wydziały i jednostki: 

1) Biuro Administracyjno-Gospodarcze – 78 tys. zł, 

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 5990 zł, 

3) Służby Komunalne Miasta – 10 tys. zł. 

Dodamy, pod koniec czerwca 2020 roku w ramach Funduszu Inwestycji 

Samorządowych miasto Wodzisław Śląski otrzymało 4,44 mln zł wsparcia. Środki miały 

zrekompensować chociaż częściowo ubytki wpływów do budżetu w wyniku epidemii 

koronawirusa. Środki te zostały przeznaczone m.in. na niezbędne i oczekiwane przez 

mieszkańców miasta remonty dróg. 

W 2020 roku miasto starało się także m.in. o środki na niezbędną przebudowę Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Z Rządowego Funduszu Inicjatyw 

Lokalnych w grudniu ubiegłego roku na ten cel zostały Wodzisławiowi Śląskiemu przyznane 

3,36 mln zł. Mowa o 100 proc. środków, o które Urząd wnioskował. Dzięki tym  środkom 

przebudowany zostanie dotychczasowy budynek gospodarczy przy ulicy Marklowickiej. 

Przekształcimy go na PSZOK. Zadanie obejmie modernizację infrastruktury towarzyszącej 

(utwardzenie placu, odbudowa instalacji wewnętrznej) oraz zakup sprzętu (koparka, 

samochód typu hakowiec). 
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Należy zaznaczyć, że w 2020 roku miasto udzieliło pomocy Powiatowemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą 

w Wodzisławiu Śląskim w wysokości 300 tys. zł. 

 

Działania 

Główne działania podejmowane w zakresie przeciwdziałania i zwalczania 

koronawirusa we współpracy z innymi jednostkami to: 

 organizacja posiedzeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – posiedzenia 

organizowane przez prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego (cztery posiedzenia), 

 organizacja oraz uczestnictwo w naradach sztabu kryzysowego Urzędu Miasta 

(98 spotkań), 

 analiza bieżących statystyk dotyczących zachorowań, 

 udzielanie pomocy w organizacji dystrybucji żywności do osób potrzebujących, 

będących na kwarantannie, 

 zakup oraz dystrybucja sprzętu i artykułów ochronnych, w tym również otrzymanych 

z pomocy rządowej, do jednostek organizacyjnych miasta, służb ratowniczych, 

placówek oświatowych oraz zakładów podstawowej opieki zdrowotnej, 

 współpraca w realizacji zadań ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Starostwem 

Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, jednostkami WOT, Państwową Powiatową 

Komendą Policji, Państwową Powiatową Komendą Straży Pożarnej, jednostkami OSP 

oraz innymi organizacjami zaangażowanymi w walkę z COVID-19, 

 bieżące informowanie mieszkańców o aktualnej sytuacji poprzez umieszczanie 

szczegółowych informacji na stronie internetowej miasta. 

Na podstawie art. 21b ust. 1 i 2 ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu 

kryzysowym na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub 

możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, 

zwalczaniem COVID-19, określono szczególne formy udzielania pomocy w mieście 

Wodzisławiu Śląskim. Objęły one w 2020 roku: 

 udzielanie niezbędnej pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku 

z  rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, w szczególności osobom 
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starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym w zakresie dowożenia 

żywności, leków oraz dostarczania artykułów pierwszej potrzeby, 

 odstąpienie od pobierania oraz obniżki czynszu najmu gminnych lokali użytkowych 

i gruntów, 

 możliwość skorzystania z ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanej na 

wniosek, 

 możliwość uzyskania przez rodziców zwolnienia z obowiązku opłaty za pobyt dziecka 

w Żłobku Miejskim w czasie, gdy zawieszona była jego działalność; podstawą 

zwolnienia z opłaty było przedłożenie dyrektorowi Żłobka wniosku o zawarciu 

porozumienia ws. odstąpienia od naliczania opłat za czesne w okresie obowiązywania 

polecenia wojewody śląskiego dotyczącego zamknięcia żłobków i klubów dziecięcych, 

 zwolnienie z opłaty przedszkolnej w publicznych przedszkolach prowadzonych przez 

miasto Wodzisław Śląski za okres nieobecności dziecka, 

 od 17 kwietnia 2020 roku, w celu wsparcia zadań Powiatowej Stacji Sanitarno- 

-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim, miasto zorganizowało i sfinansowało 

działalność „wymazobusa”, czyli specjalnej karetki do pobierania wymazów od osób 

z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2, odbywających kwarantannę lub 

izolację domową w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19, 

 „Zakupy dla Seniora” – chcąc wesprzeć osoby starsze, schorowane, niepełnosprawne 

samotnie zamieszkujące Wodzisław Śląski, które nie mogły liczyć na pomoc bliskich 

i samodzielnie zrobić zakupów, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił akcję 

polegającą na robieniu starszych mieszkańców zakupów, składających się 

z podstawowych artykułów spożywczych i higienicznych, środków czystości oraz leków 

– w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, 

 możliwość skorzystania z ulgi w zakresie niepobierania opłaty za gospodarowanie 

odpadami od działalności gospodarczej na podstawie złożenia korekty deklaracji przez 

przedsiębiorstwa, które w obecnej sytuacji zaprzestały częściowo lub całkowicie 

prowadzonej działalności, 

 możliwość bezpłatnej reklamy na stronie internetowej miasta oraz w miejskich mediach 

społecznościowych przedsiębiorców prowadzących restauracje, kawiarnie i bary, 

w których pomimo ograniczeń wciąż można było zamówić jedzenie z dowozem do 

domu czy też odbiorem własnym; wsparcie lokali gastronomicznych zamkniętych 

w związku z  koronawirusem; udostępnienie mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego 
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zbiorczej, aktualizowanej na bieżąco informacji na temat działających lokali na 

terenie miasta, 

 tymczasowe odstąpienie od pobierania opłaty parkingowej w strefie płatnego 

parkowania i na parkingach miejskich. 

 

„Wodzisław Śląski – czas na pauzę” 

 „Wodzisław Śląski – czas na pauzę” to miejski program, powstały w 2020 roku, 

zawierający rozwiązania wspierające lokalnych przedsiębiorców w kryzysie spowodowanym 

epidemią koronawirusa. Przedsiębiorców miasto zachęcało poprzez różne kanały do 

skorzystania z poniższych „programowych” udogodnień.  

Udogodnienie 1 – w ramach pakietu właściciele restauracji, kawiarni i barów, w których 

wciąż można było zamówić jedzenie z dowozem do domu czy odbiorem własnym mieli 

możliwość zarejestrowania się do bazy pn. "Wodzisławskie lokale z jedzeniem na wynos". 

Wszystkie skatalogowane miejsca były reklamowane i promowane w miejskich social 

mediach, np. na Facebooku, Twitterze, Instagramie. Bazę wodzisławskich lokali z jedzeniem 

na wynos można znaleźć na miejskiej stronie internetowej www.wodzislaw-slaski.pl. 

Udogodnienie 2 – kolejnym udogodnieniem była rezygnacja z pobierania opłat 

za parkowanie w strefie płatnego parkowania i niestrzeżonych płatnych parkingów miejskich. 

Tymczasowe wstrzymanie opłat było odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców Wodzisławia 

Śląskiego i było ściśle związane ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce. 

Udogodnienie 3 – przedsiębiorcy mogli również skorzystać z czasowego zawieszenia 

płatności, czyli odroczenia terminów płatności i rozkładania na raty zobowiązań wobec miasta. 

Właściciel firmy był uprawniony do: 

 odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty zapłaty podatku 

– dotyczyło należności podatkowych, których termin zapłaty jeszcze nie upłynął, 

 odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami 

za zwłokę, 

 umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę 

– dotyczyło sytuacji, gdy upłynął termin płatności podatku, a mimo to należność 

podatkowa nie została uregulowana przez podatnika. 
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Przyznanie powyższych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych mogło nastąpić 

jedynie na wniosek podatnika i po spełnieniu określonych w ustawie przesłanek (ważny interes 

podatnika, interes publiczny). 

Udogodnienie 4 – przedsiębiorcy mogli także skorzystać z ulg dotyczących wysokości 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedsiębiorcy byli uprawieni do: 

 złożenia/przesłania nowej, kolejnej deklaracji uwzględniającej ilość odpadów 

powstających na terenie danej nieruchomości w marcu, w terminie do 10 kwietnia, 

 w przypadku braku prowadzonej działalności w kwietniu, dla nieruchomości 

niezamieszkałych można było złożyć nową, kolejną deklarację obowiązującą od 

1 kwietnia na kwotę 0 zł, w terminie do 10 maja. 

Deklaracje o wysokości opłaty na terenie Wodzisławia Śląskiego mogły być składane 

drogą elektroniczną. Kwota wynikająca z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi była należnością za cały miesiąc i nie można było w wyniku 

zawieszenia działalności w połowie danego miesiąca zmniejszyć tej opłaty o połowę. 

Udogodnienie 5 – wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnych przedsiębiorców, którzy 

wskutek epidemii koronawirusa zmuszeni zostali do wstrzymania bądź ograniczenia 

działalności gospodarczej prowadzonej w lokalach użytkowych wynajmowanych od miasta 

Wodzisławia Śląskiego, prezydent podjął zarządzenie w sprawie odstąpienia od pobierania 

czynszu najmu gminnych lokali użytkowych oraz obniżki czynszu najmu gminnych lokali 

użytkowych i gruntów w związku z ograniczeniem prowadzenia przez najemców działalności 

gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na obszarze Polski stanu epidemii. Pomoc była udzielana 

w dwojaki sposób: 

 w formie odstąpienia przez miasto od pobierania czynszu za najem gminnych lokali 

użytkowych, 

 w formie obniżenia czynszu najmu gminnych lokali użytkowych oraz najmu gruntów 

– obniżka mogła nastąpić do 90 proc. obowiązującej stawki czynszu najmu. Obniżenie 

czynszu obejmowało lokale gastronomiczne, które nie zaprzestały działalności 

i w ramach których przygotowywana i podawana była żywność na wynos oraz grunty, 

wykorzystywane przez tych przedsiębiorców. 
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Warto ponadto dodać, że Spółka …Domaro w ramach wsparcia najemcom 

nieruchomości zabudowanych stanowiących jej własność,  w związku z ograniczeniami 

w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającymi z ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, na mocy zarządzenia prezesa Zarządu: 

 udzieliła obniżki stawki czynszu do 1 zł/m kw. na okres od 14 marca do 31 maja 

2020 roku dla podmiotów, których działalność ustawowo została ograniczona; 

 przesunęła terminy wnoszenia opłat czynszu za marzec, kwiecień i maj do dnia 

30 września 2020 roku dla pozostałych podmiotów gospodarczych, które zostały objęte 

negatywnymi konsekwencjami ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego. 

Co ważne, miasto udzieliło pomocy przedsiębiorcom na kwotę ok. 285 tys. zł, w tym: 

 142 tys. zł – umorzenia z podatku od nieruchomości, 

 62 tys. zł – ulga z tytułu najmu lokali użytkowych dla przedsiębiorców prowadzących 

działalność, 

 80 tys. zł – miasto Wodzisław Śląski wsparło przedsiębiorców prowadzących 

działalność gastronomiczną poprzez zwolnienie ich z drugiej i trzeciej raty opłaty za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku. Przyznano również zwrot części 

pobranej opłaty za korzystanie z powyższych zezwoleń w wysokości odpowiadającej 

dwóm trzecim rocznej opłaty tym przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na 

terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 

w terminie do 31 stycznia 2021 roku. 

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące tematyki COVID-19 były w 2020 roku 

umieszczane w zakładce „Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa” na stronie 

internetowej www.wodzislaw-slaski.pl.  

 

 

 

https://wodzislaw-slaski.pl/koronawirus
http://www.wodzislaw-slaski.pl/
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Gospodarka odpadami 
 

Jak wyglądała organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

w Wodzisławiu Śląskim w 2020 roku? Jakie były koszty funkcjonowania tego systemu? Jakie 

podjęto działania edukacyjne z tym związane? Odpowiedzi na te i inne podobne pytania znajdą 

Państwo poniżej. 

 

Przetargi 

 Trwający w roku 2018 proces legislacyjny zmiany ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, gdzie wstępny termin wejścia w życie zmian przypadać miał na 

1 stycznia 2019 roku, spowodował konieczność podjęcia decyzji dotyczącej rozdzielenia 

przetargów na zagospodarowanie oraz na odbieranie i transport odpadów komunalnych. 

Dlatego też w naszym mieście procedurę przetargową: 

 na zagospodarowanie odpadów komunalnych wszczęto w grudniu 2018 roku, 

 na odbiór i transport odpadów komunalnych wszczęto w maju 2019 roku. 

 W związku z rozstrzygniętymi przetargami, od 1 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 

2020 roku, a więc w przedziale czasowym objętym niniejszą analizą, obowiązywały umowy na: 

 „świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych 

powstających na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na 

terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, położonych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego" – umowa 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, ul. Jankowicka 9, na okres od 

1 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku, 

 „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 w tym 

zakresie przepisami” – umowa zawarta z Konsorcjum firm: lider – SEGO Sp. z o.o. 
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z siedzibą 44-251 Rybnik, ul. Oskara Kolberga 65, konsorcjant – Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. z siedzibą 34-451 Tylmanowa, 

ul. Osiedle Rzeka 133, na okres od 1 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku, 

 „świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu biodegradowalnych odpadów 

komunalnych, dostarczanych przez dostawców wskazanych przez zamawiającego, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami” – umowa zawarta z BEST-EKO 

Sp. z o. o. z siedzibą 44-240 Żory, ul. Gwarków 1, na okres od 1 sierpnia 2019 roku do 

31 grudnia 2020 roku. 

29 września 2020 roku w Urzędzie Miasta podpisana została nowa umowa na wywóz 

i zagospodarowanie odpadów. Tym samym zyskaliśmy pewność, że nie grozi nam kolejna 

podwyżka ceny tej usługi. Nowa umowa obowiązuje od stycznia 2021 roku. W ogłoszonym, 

tak ważnym przetargu wzięło udział trzech oferentów. Najniższa ze złożonych ofert pozwoliła 

z optymizmem spojrzeć w przyszłość. Udało się zatrzymać tendencję wzrostu kosztów 

wywozu odpadów komunalnych. Proponowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość (26,10 zł) przyjęto na 

podstawie wykonanego przez firmę „Albeko” z Opola w 2019 roku wyliczenia wysokości stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wykorzystaniem cen lokalnych. 

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów stanowi obecnie trzykrotność 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca 

zamieszkującego nieruchomość (78,30 zł). Stawka się nie zmieniła, natomiast zwiększył się 

zakres świadczonych usług dla mieszkańców w ramach nowego systemu. 

W efekcie, w zabudowie wielolokalowej, w ramach opłaty miasto wyposaża: 

 właścicieli nieruchomości w worki o pojemności 8 l stosowane wyłącznie do 

gromadzenia bioodpadów – umieszczanych w pojemnikach do selektywnej zbiórki 

bioodpadów w liczbie 4 szt. na miesiąc na mieszkańca; 

 punkty gromadzenia odpadów w pojemniki z przeznaczeniem na odpady zbierane 

selektywnie: pojemniki na papier, pojemniki na metale, tworzywa sztuczne, odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe, pojemniki na szkło, pojemniki na bioodpady. 
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W zabudowie jednorodzinnej, w ramach opłaty miasto wyposaża każdą nieruchomość 

w worki do gromadzenia odpadów surowcowych (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło). 

W styczniu 2021 roku w liczbie: 

 2 worki o pojemności 120 l na papier, 

 4 worki o pojemności 120 l na metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, 

 2 worki o pojemności 80 l na szkło. 

W kolejnych miesiącach worki przekazywane były i będą w liczbie każdorazowo równej 

oddanym przez właściciela nieruchomości workom wypełnionym odpadami zbieranymi 

selektywnie. Mieszkańców, którzy zgłosili/zgłoszą do Urzędu Miasta chęć posiadania 

i oddawania bioodpadów, miasto zaopatrzyło/zaopatrzy w pojemniki na bioodpady 

o pojemności 240 l (prośbę można wysłać na adres pojemnikbio@wodzislaw-slaski.pl, więcej 

na stronie miasta). Mieszkańcy, którzy zadeklarowali/zadeklarują korzystanie 

z przydomowego kompostownika, nie są/nie będą wyposażani w ten rodzaj pojemnika, a ich 

opłata miesięczna jest/będzie niższa o 1,46 zł na mieszkańca. 

 

Deklaracja, stawka 

Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty 

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

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych. Proces składania i wzór deklaracji oraz wysokość stawki zostały szczegółowo 

ujęte w podejmowanych przez Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego uchwałach. 

 Od 1 sierpnia 2019 roku wysokość stawki miesięcznej na jednego mieszkańca na 

terenie miasta wynosiła: 

a. dla nieruchomości zamieszkałych: 

 26,10 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie,  

 35 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi, 

b. dla nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne: 

 jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny za: 
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1) pojemnik/worek o pojemności 110/120 l – 44,10 zł, 

2) pojemnik o pojemności 240 l – 73,40 zł, 

3) pojemnik o pojemności 1100 l – 257,10 zł, 

4) pojemnik o pojemności KP 4 – 954,80 zł, 

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

6) pojemnik o pojemności KP 7 – 1 469 zł, 

7) pojemnik o pojemności KP 10 – 1 983,10 zł, 

 jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny za: 

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

2) pojemnik o pojemności 240 l –132,20 zł, 

3) pojemnik o pojemności 1100 l – 462,70 zł, 

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

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

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

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

 

Odbiór 

Podobnie jak w latach ubiegłych, odbiór odpadów komunalnych zmieszanych odbywał 

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

segregowanych prowadzony był w systemie workowym dla nieruchomości w zabudowie 

jednorodzinnej, natomiast w zabudowie wielolokalowej 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 tego drugiego 

wyznaczono  pracownika odpowiedzialnego za rejon miasta, osobę, która na bieżąco 

przyjmowała zgłoszenia pracowników Wydziału oraz rozwiązywała bieżące potrzeby 

zgłaszane przez mieszkańców. 

Sposób rozliczenia z wykonawcą odbywał się w cyklu miesięcznym, na podstawie 

przedstawionego formularza rozliczeniowego oraz raportu miesięcznego wraz z załącznikami 

w postaci kart przekazania odpadów, kwitów wagowych w oparciu o tonaż. Samochody 
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konsorcjum firm wyposażone zostały w system GPS, co umożliwiało pracownikom Wydziału 

Gospodarki Komunalnej weryfikowanie trasy wykonanej usługi. Na podstawie GPS 

sprawdzane były także zgłoszenia wpływające od mieszkańców odnośnie do nieodebranych 

z posesji odpadów. 

W 2020 roku miasto prowadziło zbiórkę odpadów wielkogabarytowych u źródła, 

poprzez tzw. wystawki. Przeprowadzono również zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego w wyznaczonych miejscach na terenie miasta. 

Mieszkańcy mieli ponadto możliwość pozbycia się przeterminowanych leków poprzez 

wrzucenie ich do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach lub dostarczenie do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Marklowickiej 21F. Pojemniki 

usytuowane zostały w obiektach dopuszczonych przez przepisy odrębne, jak również 

w PSZOK-u. 

Pod koniec 2020 roku w Wodzisławiu Śląskim stanęły dwa pojemniki na zużyte baterie. 

Jeden znajduje się na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”. Drugi zaś w Parku 

Miejskim, obok nasadzeń róż, niedaleko Pałacu Dietrichsteinów. Pojemniki zostały 

wykonane z materiałów, które pozostały z innych zadań, zgodnie z ideą „zero waste”, 

zakładającą jak najmniejsze wytwarzanie śmieci. 

W 2020 roku w Parku Miejskiego oraz na „Trzech Wzgórzach” zainstalowano ponadto 

wykonane przez pracowników Służb Komunalnych Miasta metalowe serca na plastikowe 

nakrętki, przekazywane następnie potrzebującym pomocy wodzisławianom. 

 

Koszty 

 Koszty związane z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych w roku 2020 pokrywane były z opłat uiszczonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy poprzez złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, określali wysokość wnoszonej opłaty za wytworzone odpady. Należy 

zaznaczyć, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto pokrywa 

koszty funkcjonowania systemu, które obejmują koszty: 

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

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

 edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

 Z danych wynika, iż od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku poniesione zostały koszty               

w kwocie 15 218 874,59 zł. Koszty odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych 

wyniosły 13 936 561,58 zł, co stanowi ok. 91 proc. wszystkich poniesionych wydatków. 

 W poniższej tabeli przedstawiamy strukturę wydatków związaną z prowadzeniem 

gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

Zadanie Koszt Udział 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych 
13 936 561,58 zł ok. 91 proc. 

Tworzenie i utrzymanie PSZOK 854 392,58 zł ok. 5 proc. 

Obsługa administracyjna systemu 418 781,53 zł ok. 3 proc. 

Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego 

postępowania z odpadami komunalnymi 
9 138,90 zł ok. 1 proc. 

Łącznie 15 218 874,59 zł 100 proc. 

  

 

Zgodnie z umową na odbiór i transport odpadów komunalnych, zawartą z firmą 

wywozową wykonującą tę usługę w roku 2020, miasto pokrywało 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 (karta przekazania odpadu). 

Łączne dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w 2020 roku wyniosły 14 175 103 zł. Wydatki na funkcjonowanie systemu to 15 218 874,59 zł. 
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Porównując łączne wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie Wodzisławia Śląskiego w latach 2019 i 2020, należy stwierdzić, 

iż w 2020 roku były one wyższe o 8 540 693,14 zł. Porównanie prezentujemy Państwu za 

pomocą poniższej tabeli. 

 

Wydatki 2019 2020 Zmiana 

Odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych 

7 377 724,11 zł 13 936 561,58 zł 6 558 837,47 zł 

Tworzenie i utrzymanie PSZOK-u 615 542,58 zł 854 392,58 zł 238 850 zł 

Obsługa administracyjna systemu 538 681,15 zł 418 781,53 zł - 119 899,62 zł 

Edukacja ekologiczna w zakresie 

prawidłowego postępowania 

z odpadami komunalnymi 

8 745,30 zł 9138,90 zł 393,60 zł 

Łącznie 8 540 693,14 zł 15 218 874,59 zł 8 540 693,14 zł 

 

 

 Zgodnie z przyjętym prawem miejscowym płatność należności wynikającej z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020 odbywała się kwartalnie w terminach 

do 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 grudnia. Opłatę można było uiszczać 

w następujących formach: 

 w kasie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ulicy Bogumińskiej 4, 

 na indywidualny numer rachunku bankowego, 

 elektronicznie na rachunek bankowy miasta Wodzisławia Śląskiego. 
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Kampania informacyjno-edukacyjna 

 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, jest zadaniem własnym gminy. Realizując powyższe cele, Wodzisław 

Śląski podjął w roku 2020 następujące działania: 

 prowadzona jest strona internetowa poświęcona gospodarce odpadami pod adresem 

www.wodzislaw-slaski.pl/odpady, 

 od 2016 roku działa aplikacja mobilna, która umożliwia mieszkańcom przeglądanie 

harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla miasta, uczy segregacji odpadów 

oraz umożliwia zgłaszanie reklamacji, 

 przeprowadziliśmy kampanię „O dwóch takich, co segregowali” (kampania 

billboardowo-internetowa), której celem było poinformowanie mieszkańców 

o wprowadzeniu w Wodzisławiu Śląskim nowego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematu odpadów biodegradowalnych. 

 Narzędzia wykorzystane w realizacji kampanii „O dwóch takich, co segregowali”: 

 materiały filmowe – 5 kampanijnych odcinków dotyczących nowego systemu 

w Wodzisławiu Śląskim (poruszone kwestie: bioodpady, kompostowanie, segregacja 

w mieszkaniu, lifehacki zero waste). Dodatkowo: zapowiedź filmowa kampanii oraz film 

Q&A z udziałem bohaterów kampanii „O dwóch takich, co segregowali” – prezydenta 

miasta Mieczysława Kiecy i jego zastępcy Wojciecha Krzyżka. Materiały te 

dystrybuowane były m.in. za pośrednictwem strony internetowej miasta 

www.wodzislaw-slaski.pl, serwisu YouTube, portalu Facebook, mediów prywatnych, 

 billboardy – na 6 dwustronnych billboardach w różnych dzielnicach miasta ukazały się 

projekty graficzne ukazujące bohaterów kampanii, poprzez które miasto zaprosiło do 

oglądania odcinków kampanijnych, 

 miejska strona internetowa – na stronie www.wodzislaw-slaski.pl informowano 

o kampanii m.in. poprzez aktualności, stałe zakładki, specjalny slider – ruchomy baner, 

obszar odnoszący do serwisu YouTube. Utworzono także kampanijną podstronę 

www.eko.wodzislaw-slaski.pl/o-dwoch-takich-co-segregowali, tzw. landing page 

gromadzącą całość wiedzy na temat nowego systemu w Wodzisławiu Śląskim, 

o którym informowała kampania, 

http://www.wodzislaw-slaski.pl/odpady
www.wodzislaw-slaski.pl
www.wodzislaw-slaski.pl
http://www.eko.wodzislaw-slaski.pl/o-dwoch-takich-co-segregowali
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 na podstronie opublikowano m.in. specjalnie przygotowane w związku z nowym 

systemem informatory dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy 

wielolokalowej, zawierające zasady nowego systemu, 

 media społecznościowe – odcinki kampanijne oraz informacje o kampanii i nowym 

systemie ukazywały się w social mediach: Facebook (m.in. strony Miasto Wodzisław 

Śląski i Mieczysław Kieca – materiały filmowe, grafiki, linki do artykułów), YouTube 

(kanał Miasto Wodzisław Śląski – materiały filmowe), Instagram (konta 

miasto_wodzislaw_slaski i MieczyslawKieca – grafiki, relacje, materiały filmowe), 

Twitter (konto Wodzisław Śląski – linki do artykułów, materiałów filmowych), 

 Gazeta Wodzisławska – artykuły dotyczące kampanii ukazały się w wydaniach 

drukowanych (grudzień i styczeń) i wydaniu elektronicznym miejskiego wydawnictwa 

oraz na stronie internetowej www.gazeta.wodzislaw-slaski.pl, 

 media relations – przygotowano i wysłano do mediów, głównie z bazy mediów 

lokalnych, pięć informacji prasowych dotyczących kampanii „O dwóch takich, co 

segregowali” oraz nowego systemu śmieciowego. Regularnie udzielane są w tym 

temacie także odpowiedzi na zapytania prasowe, 

 reklama prasowa – w ramach kampanii zaplanowano reklamy prasowe w serwisach 

tuWodzisław, Nowiny.pl oraz emisję materiału w telewizji TVT. Tym sposobem 

w mediach prywatnych w ramach reklamy prasowej przez czas trwania kampanii 

pojawiły się bannery odsyłające na podstronę kampanijną, a widzowie telewizji 

regionalnej na antenie kilkukrotnie mogli obejrzeć jeden z odcinków wzbogacony 

o wypowiedź jednego z bohaterów kampanii, prezydenta miasta, 

 plakaty – kampanijne plakaty pojawiły się we wszystkich dzielnicach miasta, 

w gablotach miejskich, na słupach ogłoszeniowych, w Urzędzie Miasta, miejskich 

jednostkach i obiektach, 

 instalacja przed Urzędem Miasta – zaproszenie do oglądania odcinków kampanijnych 

pojawiło się w formie graficznej na instalacji przez Urzędem Miasta. (ul. Bogumińska, 

główny budynek UM). 

 

 

http://www.gazeta.wodzislaw-slaski.pl/
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Zadania inwestycyjne 
 

Inwestycje zmieniają obraz Wodzisławia Śląskiego. Do zadań miasta należą te 

realizowane w branżach architektonicznej, drogowej, sieciowej oraz zagospodarowania 

terenu. Na kolejnych stronach znajdą Państwo informacje dotyczące realizowanych 

w 2020 roku przedsięwzięć z podziałem na dzielnice. Materiały zostały udostępnione przez 

specjalistów m.in. z Wydziału Inwestycji Miejskich, Wydziału Gospodarki Komunalnej 

i Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta oraz Zarządu Dróg Miejskich. 

 

Wydział Inwestycji Miejskich 

 

Nazwa zadania Całkowity koszt 

inwestycji 

Zakres całego 

zadania 

Jednostka 

realizująca 

Wykonanie za 

2020 rok 

(kwota oraz 

proc. 

w stosunku do 

całkowitego 

kosztu 

inwestycji) 

Dzielnica Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka 

Przebudowa 

mostu w ciągu 

ulicy bocznej 

Czyżowickiej 

15 990 zł Dokumentacja 

projektowa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

15 990 zł 

100 proc. 
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Wymiana słupa 

oświetleniowego 

przy OSP 

Jedłownik 

12 792 zł Wykonanie robót 

budowlanych wraz 

z dokumentacją 

Wymiana słupa 

z oprawą kpl., 

wymiana kabla zasil. 

30 m, wykonanie 

uziomu 10 m 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

12 792 zł 

100 proc. 

Projekt 

rozbudowy 

Przedszkola nr 2 

przy ul. Chopina 

23 500 zł Dokumentacja 

projektowa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

23 500 zł 

100 proc. 

Projekt 

oświetlenia ul. 

Starowiejska- 

-boczna 

24 000 zł Zawarta umowa na 

wykonanie 

dokumentacji 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

0 zł 

0 proc. 

Zadanie 

realizowane  

w 2021 roku 

Projekt 

doświetlenia na 

ul. Leśnej na 

wysokości nr 20, 

ul. Polnej na 

wysokości nr 81- 

-83 oraz ul. 

Rogowskiej do 

nr 31 

 

 

25 738 zł Zawarta umowa na 

wykonanie 

dokumentacji 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich  

0 zł 

0 proc. 

Zadanie 

realizowane  

w 2021 roku 
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Dzielnica Kokoszyce 

Plac zabaw przy 

ul. Pałacowej 

w Kokoszycach 

(budżet 

obywatelski) 

 

 

 

122 700 zł Dokumentacja 

projektowa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

12 947 zł 

10,6 proc. 

Zadanie 

realizowane  

w 2021 roku 

Dzielnica Nowe Miasto 

Wykonanie drogi 

i chodnika na ul. 

Tysiąclecia 1-11 

18 450 zł Dokumentacja 

projektowa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

18 450 zł 

100 proc. 

Dzielnica Radlin II 

Modernizacja 

OSP Radlin II 

268 468,95 Dokumentacja pro-

jektowa, wymiana 

pieców w kuchni, wy-

konanie podciągu 

w garażu, połączenie 

garażu z magazy-

nem, prace 

remontowe  

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

268 468,95 zł 

100 proc. 

Aktywny zakątek 

– Radlin II, 

budowa miejsca 

rekreacji przy 

Zespole  

110 980 zł Dokumentacja 

projektowa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

3 290 zł 

3 proc. 
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Szkolno- 

-Przedszkolnym 

nr 3 (budżet 

obywatelski) 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

Zadanie 

realizowane  

w 2021 roku 

„Aktywny 

Górniok” 

– budowa 

i modernizacja 

infrastruktury 

sportowo- 

-rekreacyjnej, 

przeznaczonej do 

integracji i aktyw-

nego spędzania 

wolnego czasu 

mieszkańców 

przy Zespole 

Szkolno-Przedsz-

kolnym nr 5 

w Radlinie II 

(budżet obywa-

telski) 

88 500 zł Dokumentacja 

projektowa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

3 780 zł 

4,3 proc. 

Zadanie 

realizowane  

w 2021 roku 

Oświetlenie drogi 

ul. M. Skłodow-

skiej-Curie 

i ul. Kosynierów 

na wysokości 

cmentarza 

10 895 zł Dokumentacja 

projektowa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich  

10 895 zł 

100 proc. 

Przebudowa 

istniejącej ścieżki 

rowerowej Radlin- 

300 000 zł Dokumentacja 

projektowa  

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

0 zł 

0 proc. 
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-Wodzisław Śląski 

na terenie miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich  

Zadanie 

realizowane  

w 2021 roku 

Wykonanie 

oświetlenia 

ul. Żwirowej 

(Rada Dzielnicy 

Radlin II) 

55 000 zł Dokumentacja 

projektowa  

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

0 zł 

0 proc. 

Zadanie 

realizowane  

w 2021 roku 

Dzielnica Stare Miasto 

FDS  

– ul. Uśmiechu, 

plac Zwycięstwa 

2 024 603,85 zł Roboty budowlane, 

wykonanie nowej 

nawierzchni dróg, 

budowa parkingu na 

placu Zwycięstwa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

1 986 166,35 zł 

98,1 proc. 

Termomoder-

nizacja kamienic 

przy Rynku 

2 242 547,47 zł Docieplenie 

budynków, wymiana 

stolarki budowlanej, 

wymiana żródeł 

ciepła, instalacji c.o. 

i c.w.u., instalacja  

opraw LED 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

1 131 857,42 zł 

50,5 proc. 

Wykonanie 

więźby dachowej 

w budynkach 

Urzędu Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

150 000 zł Wzmocnienie 

i naprawa więźby 

dachowej w 

budynkach nr 4 i 4a  

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

800 zł 

0,5 proc. 

Zadanie 

realizowane  

w 2021 roku 
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Przebudowa 

budynku byłego 

hotelu przy ul. 

Czyżowickiej 29b 

w Wodzisławiu 

Śląskim celem 

rozszerzenia 

usług społecz-

nych świadczo-

nych przez 

Wodzisławską 

Placówkę Wspar-

cia Dziennego 

„Dziupla” 

4 848 386,81 zł Wykonanie przyłącza 

elektroenergetycz-

nego do obiektu  

WPWD „Dziupla” 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

15 602,50 zł 

0,3 proc. 

Wykonanie 

oświetlenia na 

ul. Kopernika  

– boczna wraz 

z projektem 

8 131,90 zł Dokumentacja 

projektowa 

i realizacja 

oświetlenia 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

6 461,56 zł 

79,5 proc. 

Wykonanie 

oświetlenia terenu 

osiedla pomiędzy 

ul. Szkolną 

i Radlińską wraz 

z projektem 

16 274,50 zł Dokumentacja 

projektowa 

i realizacja 

oświetlenia 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

14 233,93 zł 

87,5 proc. 

Kompleksowa 

modernizacja 

Pałacu 

Dietrichsteinów 

wraz z zabytko-

wym otoczeniem 

17 114 589,33 zł Kompleksowa 

modernizacja wraz 

ze zmianą konstrukcji 

dachu i budową 

windy wewnętrznej 

(w trakcie realizacji) 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

2 685 179,95 zł 

15,7 proc. 

Zadanie 

realizowane  

w 2021 roku 
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zlokalizowanym 

przy ul. Kubsza 2 

w Wodzisławiu 

Śląskim 

Budowa przyłącza 

wody ROD 

Gajówka 

50 100 zł Zawarta umowa na 

projekt przyłącza 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

0 zł 

0 proc. 

Zadanie 

realizowane  

w 2021 roku 

Wykonanie 

projektu wraz 

z montażem 

platformy piono-

wej w budynku 

Urzędu Miasta 

przy ul. Bogu-

mińskiej 4b 

300 000 zł Dokumentacja   

projektowa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

0 zł 

0 proc. 

Zadanie 

realizowane  

w 2021 roku 

Dzielnica Wilchwy 

Budowa drogi 

dojazdowej do 

akwenu „Balaton” 

wraz z parkingiem 

63 500 zł Dokumentacja 

projektowa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

63 500 zł 

100 proc. 

Przebudowa                    

ul. Jabłoniowej 

494 471,11 zł Wykonanie nowej 

nawierzchni drogi                 

o długości 414 mb  

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich  

80 049,80 zł 

16,2 proc. 
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Zmiana 

konstrukcji 

nawierzchni drogi 

na os. 1 Maja 

 

482 551,36 zł Wykonane nowej 

nawierzchni drogi 

o długości 213 mb 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich  

205 863,62 zł 

42,7 proc. 

„Silesianka” – 

szlak wież 

i platform 

widokowych 

w Euroregionie 

Silesia 

721 507,62 zł Termin zakończenia: 

30.04.2021 roku 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

230 299,02 zł 

31,9 proc. 

Zadanie 

realizowane  

w 2021 roku 

Wilchwiański Plac 

Zabaw – ZSP2 

(budżet 

obywatelski) 

120 000 zł Dokumentacja 

projektowa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

3 290 zł 

2,7 proc. 

Zadanie 

realizowane  

w 2021 roku 

Budowa 

oświetlenia            

ul. Korczaka na 

odcinku od nr 5-9 

19 162,06 Dokumentacja 

projektowa 

i realizacja 

oświetlenia 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

19 162,06 zł 

100 proc. 

Dzielnica Zawada 

Wykonanie 

zabudowy 

oświetlenia 

ulicznego przy 

ul. Paderew-

skiego (boczna) 

od posesji nr 

9 840 zł Dokumentacja 

projektowa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

9 840 zł 

100 proc. 
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158 c do 160 g 

oraz ul. Młodzie-

żowa od posesji 

nr 300a do 300k 

Oświetlenie 

ozdobne 

w centrum 

Zawady (budżet 

obywatelski) 

100 000 zł Dokumentacja 

projektowa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

3 550 zł 

3,6 proc. 

Zadanie 

realizowane 

w 2021 roku 

Oświetlenie 

uliczne w ciągu 

ul. Adama Dzika 

(Rada Dzielnicy 

Zawada) 

8 000 zł Zawarto umowę na  

dokumentację 

projektową 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

0 zł 

0 proc. 

Zadanie 

realizowane  

w 2021 roku 

Zadania realizowane w kilku dzielnicach 

Projekt Drogi 

Głównej 

Południowej 

4 973 965,16 zł Dokumentacja 

projektowa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

167 280 zł 

3,4 proc. 

Zadanie 

realizowane  

w 2021 roku 

Montaż instalacji 

OZE w budyn-

kach użyteczności 

publicznej miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

771 346,50 zł Dokumentacja 

projektowa 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

40 085,70 zł 

5,2 proc. 

Zadanie 

realizowane  

w 2021 roku 
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Eko-Wodzisław 

– modernizacja 

energetyczna 

budynków miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

4 497 669,77 zł Wymiana stolarki               

w budynku OSP 

Kokoszyce 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

18 202,77 zł 

0,4 proc.           

Zadanie 

realizowane  

w 2021 roku 

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynków uży-

teczności publicz-

nej w Wodzisła-

wiu Śląskim 

2 771 323,12 zł Zrealizowano  

termomodernizację 

budynku OSP 

Radlin II 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

425 697,66 zł 

15,4 proc. 

Zadanie 

realizowane  

w 2021 roku 

Efektywne 

zarządzanie 

energią – wymia-

na opraw oświe-

tleniowych na 

terenie miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

1 755 990,60 zł Aktualizacja 

kosztorysu, tablice 

informacyjne 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział Inwestycji 

Miejskich 

7 291,60 zł 

0,4 proc. 

Zadanie 

realizowane 

w 2021 roku 

 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

 Zadania inwestycyjne w budżecie Wydziału Gospodarki Komunalnej w roku 

2020 przekazane do realizacji Wydziałowi Inwestycji Miejskich, Służbom Komunalnym Miasta 

lub Zarządowi Dróg Miejskich to: 

 modernizacja drogi dojazdowej do garaży przy ul. Leszka wraz z podbudową 

i odwodnieniem – Rada Dzielnicy Osiedle XXX-lecia, Piastów, Dąbrówki – Służby 

Komunalne Miasta, Zarząd Dróg Miejskich, 
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 wykonanie oświetlenia na ul. Żwirowej – Rada Dzielnicy Radlin II – Wydział 

Inwestycji Miejskich, 

 oświetlenie uliczne w ciągu ul. Adama Dzika – Rada Dzielnicy Zawada – Wydział 

Inwestycji Miejskich, 

 projekt doświetlenia na ul. Leśnej na wysokości nr 20, ul. Polnej na wysokości 81-83 

oraz ul. Rogowskiej do nr 31 – Wydział Inwestycji Miejskich. 

 Poniżej zamieściliśmy informacje dotyczące zrealizowanych zadań inwestycyjnych 

polegających na modernizacji lub rozbudowie sieci wodociągowej oraz sieci 

kanalizacyjnej, na podstawie danych przekazanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Wodzisławiu Śląskim. 

 

Roboty modernizacyjne na infrastrukturze wodociągowej 

Lp. Nazwa zadania Dzielnica Długość sieci 

1. ul. Starowiejska-Poprzeczna Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka 562 m 

2. ul. Turska Wilchwy 1 291 m 

 

 

Nowe inwestycje na infrastrukturze wodociągowej 

Lp. Nazwa zadania Dzielnica Długość sieci 

1. ul. Żniwna Radlin II 327 m 

2. ul. Stefana Czarnieckiego Wilchwy 369 m 
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Roboty modernizacyjne oraz nowe inwestycje na infrastrukturze kanalizacyjnej 

Lp. Nazwa zadania Dzielnica Długość sieci 

1. ul. Olszyny – przerzut ścieków 

na ul. Czyżowicką oraz 

ul. Słowiańską 

Kokoszyce/Jedłownik- 

-Turzyczka-Karkoszka 

2 866 m  

+ dwie pompownie 

 

 

Realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie aglomeracji 

Wodzisław Śląski” 

Zadanie – ul. Oraczy, Zdrojowa, Norwida Dołki, Pszowska, Smolna, Strażacka, Wesoła, 

Matki Teresy z Kalkuty budowa i modernizacja 

Lp. Ulica Dzielnica 
Długość wybudowanej sieci 

kanalizacyjnej 

Modernizacja sieci 

wodociągowej 

1. Oraczy 

Kokoszyce 

480 m - 

2. 
Cypriana Kamila 

Norwida 
883 m 571 m 

3. Zdrojowa - - 

4. Dołki 1613 m 139 m 

5. Pszowska 420 m - 

6. Smolna 1933 m - 

7. Strażacka 1191 m 619 m 

8. Wesoła 450 m 471 m 
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9. 
Matki Teresy 

z Kalkuty 
260 m - 

 

 

Do Raportu o statnie miasta za 2020 rok dołączamy także informacje dotyczące 

zrealizowanych zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji, remoncie, 

rozbudowie sieci oraz nowych przyłączeniach do sieci gazowej, na podstawie danych 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziału Zakład Gazowniczy w Zabrzu. 

 

Modernizacja lub remont sieci gazowej 

Lp. Nazwa zadania Dzielnica 
Zakres zadania,                     

w tym długość sieci 

1. ul. Tysiąclecia Nowe Miasto 
gazociąg n/c – 83,8 m, 

przyłącze – 2 szt. 

2. Osiedle XXX-lecia Osiedle XXX-lecia-Piastów-Dąbrówki 
gazociąg n/c – 417,7 m, 

przyłącze – 3 szt. 

3. ul. 26 Marca Nowe Miasto gazociąg n/c – 57,1 m 

 

 

Rozbudowa sieci gazowej i przyłączenia 

Lp. Nazwa zadania Dzielnica Zakres zadania, w tym 

długość sieci 

1. ul. Stanisława Staszica Stare Miasto gazociąg n/c – 112,1 m, 

przyłącze – 1 szt. 
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2. ul. Koszykowa  gazociąg n/c – 48,3 m, 

przyłącze – 5 szt. 

3. ul. Pawła Pośpiecha przyłącze – 1 szt. 

4. ul. Spokojna przyłącze – 1 szt. 

5. ul. Wałowa przyłącze – 1 szt. 

6. ul. Św. Jana przyłącze – 1 szt. 

7. ul. Józefa Michalskiego przyłącze – 1 szt. 

8. ul. Księżnej Konstancji przyłącze – 1 szt. 

9. ul. Wiklinowa przyłącze – 4 szt. 

10. ul. Sobótki przyłącze – 1 szt. 

11. ul. Ofiar Oświęcimskich przyłącze – 3 szt. 

12. ul. Bogumińska przyłącze – 1 szt. 

13. ul. Cicha przyłącze – 1 szt. 

14. ul. Syrokomli przyłącze – 1 szt. 

15. ul. Mikołaja Kopernika przyłącze – 2 szt. 

16. ul. Chabrowa przyłącze – 1 szt. 

17. ul. Rodzinna przyłącze – 1 szt. 

18.  ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza Stare Miasto/Nowe Miasto przyłącze – 2 szt. 

19. ul. Czyżowicka Stare Miasto/Jedłownik- 

-Turzyczka-Karkoszka 

przyłącze – 3 szt. 
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20. ul. Gosława Jedłownik-Turzyczka- 

-Karkoszka 

gazociąg n/c – 626,5 m, 

przyłącze – 13 szt. 

21. ul. Wolności przyłącze – 4 szt. 

22. ul. Mieczysława Karłowicza przyłącze – 1 szt. 

23. ul. Stanisława Moniuszki przyłącze – 2 szt. 

24. ul. Leśna przyłącze – 1 szt. 

25. ul. Fryderyka Chopina przyłącze – 1 szt. 

26. ul. Józefa Bieni przyłącze – 1 szt. 

27. ul. Oraczy Kokoszyce gazociąg n/c – 120,1 m, 

przyłącze – 1 szt. 

28. ul. Pszowska/Smolna gazociąg n/c – 1 499,7 m, 

przyłącze – 8 szt. 

29. ul. Osadnicza gazociąg n/c – 34,8 m, 

przyłącze – 6 szt. 

30. ul. Sportowa gazociąg n/c – 52,4 m, 

przyłącze – 2 szt. 

31. ul. Młodzieżowa gazociąg n/c – 761,6 m, 

przyłącze – 1 szt. 

32. ul. Jurija Gagarina przyłącze – 1 szt. 

33. ul. Marklowicka Nowe Miasto przyłącze – 1 szt. 

34. ul. Radlińska Osiedle XXX-lecia-Piastów- 

-Dąbrówki 

gazociąg n/c – 204,3 m, 

przyłącze – 2 szt. 
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35. ul. Leszka gazociąg n/c – 188,1 m, 

przyłącze – 6 szt. 

36. osiedle XXX-lecia przyłącze – 1 szt. 

37. ul. Bojowników Radlin II gazociąg n/c – 103,7 m, 

przyłącze – 5 szt. 

38. ul. Kokoszycka gazociąg n/c – 773,6 m, 

przyłącze – 9 szt. 

39. ul. Radlińskie Chałupki przyłącze – 2 szt. 

40. ul. Stefana Batorego przyłącze – 8 szt. 

41. ul. Letnia przyłącze – 3 szt. 

42. ul. Bolesława Chrobrego przyłącze – 1 szt. 

43. ul. M. Skłodowskiej-Curie przyłącze – 1 szt. 

44. ul. Ładna Wilchwy gazociąg s/c – 117,6 m, 

przyłącze – 4 szt. 

45. ul. Stefana Czarnieckiego gazociąg s/c – 150,1 m, 

przyłącze – 14 szt. 

46. ul. Połomska gazociąg s/c – 603 m, 

przyłącze – 1 szt. 

47. ul. Skrzyszowska gazociąg s/c –278,2 m, 

przyłącze – 5 szt. 

48. ul. Grodzisko gazociąg s/c –110,6 m, 

przyłącze – 4 szt. 

49. ul. Brzozowa przyłącze – 1 szt. 
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50. ul. Leonida Teligi przyłącze – 4 szt. 

51. ul. Piaskowa przyłącze – 4 szt. 

52. ul. Jastrzębska przyłącze – 1 szt. 

53. ul. Janusza Korczaka przyłącze – 1 szt. 

 

 

 Do Wydziału Gospodarki Komunalnej skierowano trzy projekty przyjęte do realizacji 

w ramach Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020: 

 projekt nr 3 – „Plac zabaw na ulicy Pałacowej w Kokoszycach” – 100 000 zł. Zadanie 

zostało przekazane do wykonania Wydziałowi Inwestycji Miejskich 7 kwietnia 

2020 roku, 

 projekt nr 17 – „Nasadzenie roślin ozdobnych w rejonie parkingu przy kościele 

pw. Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach” – 14 000 zł. Zadanie realizowane jest 

przez Wydział. Umowa  na  realizację projektu została podpisana 20 października 

2020 roku z terminem wykonania do 30 listopada 2020 roku. Ostatecznie wykonawca 

zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu do 30 kwietnia 2021 roku, 

 projekt nr 26 – „Oświetlenie ozdobne w centrum Zawady” – 100 000 zł. Zadanie zostało 

przekazane do wykonania Wydziałowi Inwestycji Miejskich 7 kwietnia 2020 roku. 
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Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego 

 

Lp. Nazwa 

zadania 

Koszt 

inwestycji  

Zakres 

zadania 

Jednostka 

realizująca 

Zaangażowanie 

finansowe na 

31.12.2020 roku, 

od początku 

realizacji (kwota 

oraz proc. 

w stosunku do 

kosztu inwestycji)  

Uwagi 

1. Zagospoda-

rowanie 

terenu przy 

OSP Turzy-

czka 

24 526,68 zł 

brutto 

Wykonanie 

projektu 

budowlano- 

wykonaw-

czego, zakup, 

dostawa 

i montaż ele-

mentów małej 

architektury 

(4 szt. urzą-

dzeń zabawo-

wych i 4 szt. 

urządzeń 

siłowni 

zewnętrznej) 

oraz zakup 

i dostawa 

piasku pod te 

urządzenia 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział 

Mienia 

i Nadzoru 

Właściciel-

skiego 

24 526,68 zł 

100 proc. 

Zadanie 

zrealizo-

wane 
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2. Wymiana 

skrzynek 

elektrycz-

nych na 

płycie Rynku 

75 408,13 zł 

brutto 

Wykonanie 

projektu 

budowlano- 

-wykonaw-

czego oraz 

wymiana 

skrzynek 

elektrycznych 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Wydział 

Mienia 

i Nadzoru 

Właściciel-

skiego 

75 408,13 zł 

100 proc. 

Zadanie 

zrealizo-

wane 

3.  Budowa 

przyłącza do 

sieci 

kanalizacji 

sanitarnej do 

budynku 

OSP 

Turzyczka 

4 689,76 zł 

brutto 

Wykonanie 

dokumentacji 

projektowej 

przyłącza 

kanalizacji 

sanitarnej oraz 

budowa ww. 

przyłącza 

Urząd Miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego  

Wydział 

Mienia 

i Nadzoru 

Właściciel-

skiego 

4 689,76 zł 

100 proc. 

Zadanie 

zrealizo-

wane 
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Służby Komunalne Miasta 

 

Nazwa zadania Całkowity 

koszt 

inwestycji 

Zakres całego zadania Wykonanie za 

2020 rok (kwota oraz 

proc. w stosunku do 

całkowitego kosztu 

inwestycji) 

Utwardzenie terenu 

pomiędzy 

budynkiem OSP 

Turzyczka a gara-

żem gospodarczym 

– Rada Dzielnicy 

Jedłownik- 

-Turzyczka- 

-Karkoszka 

39 990,76 zł 

 

Wykonanie podbudowy na placu 

i podjeździe od bramy głównej, 

zabudowa krawężników oraz 

ułożenie kostki brukowej na 

podsypce cementowo-piaskowej, 

montaż studni, odwodnienie liniowe 

na wjeździe do garażu, wykonanie 

demontażu dwóch bram 

i fragmentu płotu, montaż słupków 

pod nowe bramy, doziarnienie 

przyległego terenu pod plac zabaw 

39 990,76 zł 

100 proc. 

Przebudowa drogi 

na ulicy Tysiąclecia 

na wysokości klatek 

80-84 – Rada 

Dzielnicy Nowe 

Miasto 

59 983,52 zł 

 

Rozebranie istniejącej nawierzchni 

z trylinki, wykonanie podbudowy, 

zabudowa krawężników, wykonanie 

nawierzchni z kostki brukowej na 

podsypce cementowo-piaskowej, 

wymiana dwóch studni 

59 983,52 zł 

100 proc. 

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynków 

użyteczności 

publicznej 

w Wodzisławiu 

613 000 zł 

 

Docieplenie izolacji ścian 

podziemia piwnicy, wykonanie 

drenażu opaskowego 

i odprowadzenie wody deszczowej 

z dachu, docieplenie ścian 

zewnętrznych cokołu, docieplenie 

ścian zewnętrznych parteru i piętra, 

52 398,70 zł 

8,6 proc. 
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Śląskim – budynek 

administracyjno- 

-gospodarczy SKM 

docieplenie stropodachu, wymiana 

stolarki drzwiowej oraz okiennej, 

wymiana rynien i rur spustowych, 

montaż nowych obróbek 

blacharskich, podokienników, 

skucie gzymsów pod dachem, 

remont (przemurowanie) kominów 

z cegły klinkierowej ponad połacią 

dachu, wymiana instalacji 

odgromowej, wymiana kotła 

węglowego na kocioł gazowy 

dwufunkcyjny, dostosowanie 

pomieszczenia technicznego 

piwnicy budynku do nowego źródła 

ciepła, montaż systemu instalacji 

fotowoltaicznej na dachu budynku, 

nadzór inwestorski, informacja 

i promocja 

Eko-Wodzisław 

kompleksowa 

modernizacja 

energetyczna 

budynków miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego  

– budynek SKM 

49 463,30 zł Wykonanie dokumentacji 

projektowej budynku warsztatowo- 

-socjalnego SKM wraz z audytem 

energetycznym oraz mapki do 

celów projektowych 

49 463,30 zł 

100 proc. 

Zakup ozdób 

świątecznych  

– dzielnice: 

Zawada, Nowe 

Miasto 

15 762,19 zł Zakup ozdób świątecznych na 

słupy oświetlenia ulicznego oraz 

ozdób choinkowych 

15 762,19 

100 proc. 

 



Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2020 

 

 

141 | S t r o n a  
 
 

 

Zarząd Dróg Miejskich 

 

Dzielnica Stare Miasto 

Modernizacja ulicy Ignacego Daszyńskiego od skrzyżowania z ulicą Radlińską 

do skrzyżowania z ulicą Małą 

  Nakłady poniesione przed 2020 rokiem 2020 

Środki budżetu miasta,  

w tym: 

  104 400 zł 

Środki Rady Dzielnicy     

Środki zewnętrzne 

unijne 

    

Środki rozliczone   98 638,99 zł 

Zakres rzeczowy Modernizacja ulicy Ignacego Daszyńskiego od skrzyżowania 

z ulicą Radlińską do skrzyżowania z ulicą Małą 

Wykonawca robót Zakład Betoniarski Kłosek-Porwoł sp. z o.o. 

Umowa z dnia 12 sierpnia 2020 roku 

Wartość umowy 104 366,98 zł 

Termin rozpoczęcia 19 września 2020 roku 

Termin zakończenia 30 września 2020 roku 
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Dzielnica Wilchwy 

Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem 

  Nakłady poniesione przed 2020 

rokiem 

2020 

Środki budżetu miasta, w tym:   5 097 616,39 

zł 

Środki Rady Dzielnicy     

Środki zewnętrzne unijne   3 096 348,70 

zł 

Środki rozliczone na 31 grudnia 

2020 roku 

  400 000 zł 

Zakres rzeczowy Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz 

z oświetleniem  

Wykonawca robót  

Zakład Usług Budowlanych MARBUD Mariusz 

Ogrodowski 

Umowa z dnia 13 sierpnia 2020 roku 

Wartość umowy 4 121 621 zł 

Termin rozpoczęcia 13 sierpnia 2020 roku 

Termin zakończenia 30 września 2021 roku 

Procent zaawansowania prac 9,70 proc. 
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Fundusz Dróg Samorządowych – Zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Ignacego 

Daszyńskiego, Rolniczej, Osadniczej, Adama Asnyka (była Edwarda Sosny), Bolesława 

Krupińskiego, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa w Wodzisławiu Śląskim 

  Nakłady poniesione przed 2020 rokiem 2020 

Środki budżetu ZDM 1 531 537 zł 2 882 955 zł 

Środki rozliczone 95 772,77 zł 2 801 963,50 zł 

Projekt Zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Ignacego Daszyńskiego 

Wykonawca robót Konsorcjum firm: 

- lider konsorcjum: Firma Budowlana D-ART. Damian 

Ogrodowski, 

- konsorcjant: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO 

mgr Dominika Ogrodowska 

Umowa z dnia 6 listopada 2019 roku 

Wartość umowy 1. Wartość umowy: 505 307,04 zł 

2. Środki wykorzystane z umowy: 382 760,14 zł 

3. Roboty dodatkowe: 30 052,95 zł 

4. Nadzór inwestorski: 2 779 zł 

5. Tablice pamiątkowe: 725,70 zł 

6. Nadzór autorski: 369 zł 

7. Łączny koszt: 416 686,79 zł 

Termin rozpoczęcia Przekazanie placu budowy: 27 listopada 2019 roku 

Termin zakończenia 1 czerwca 2020 roku 

 

Projekt Zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Rolniczej w Wodzisławiu 

Śląskim 

Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Alkor” Sp. z o.o. 
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Umowa z dnia 21 października 2019 roku 

Wartość umowy 1. Wartość umowy: 126 896,53 zł 

2. Środki wykorzystane z umowy: 126 896,53 zł 

3. Nadzór inwestorski: 1 330 zł 

4. Tablice pamiątkowe: 725,70 zł 

5. Łączny koszt: 128 952,23 zł 

Termin rozpoczęcia Przekazanie placu budowy: 9 grudnia 2019 roku 

Termin zakończenia 1 czerwca 2020 roku 

Projekt Zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Bolesława Krupińskiego 

w Wodzisławiu Śląskim 

Wykonawca robót AUTO-TRANS ASFALTY Sp. z o.o. 

Umowa z dnia 21 października 2019 roku 

Wartość umowy 1. Wartość umowy: 488 978,64 zł 

2. Środki wykorzystane z umowy: 488 978,64 zł 

3. Nadzór inwestorski: 2 590 zł 

4. Tablice pamiątkowe: 725,70 zł 

5. Łączny koszt: 492 294,34 zł 

Termin rozpoczęcia Przekazanie placu budowy: 9 grudnia 2019 roku 

Termin zakończenia 1 czerwca 2020 roku 

 

Projekt Zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Adama Asnyka (była 

Edwarda Sosny) w Wodzisławiu Śląskim 

Wykonawca robót Zakład Usług Budowlanych MARBUD Mariusz Ogrodowski 

Umowa z dnia 21 października 2019 roku 
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Wartość umowy 1. Wartość umowy: 303 391,21 zł 

2. Środki wykorzystane z umowy: 300 093,85 zł 

3. Roboty dodatkowe: 86 088,25 zł 

4. Nadzór inwestorski: 2 090 zł 

5. Tablice pamiątkowe: 725,70 zł 

6. Łączny koszt: 388 997,80 zł 

Termin rozpoczęcia Przekazanie placu budowy: 3 grudnia 2019 roku 

Termin zakończenia 1 czerwca 2020 roku 

Projekt Zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Elizy Orzeszkowej 

w Wodzisławiu Śląskim 

Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 

Umowa z dnia 21 października 2019 roku 

Wartość umowy 1. Wartość umowy: 233 623,19 zł 

2. Środki wykorzystane z umowy: 233 623,19 zł 

3. Roboty dodatkowe: 16 427,22 zł 

4. Nadzór inwestorski: 1 590 zł 

5. Tablice pamiątkowe: 725,70 zł 

6. Nadzór autorski: 369 zł 

7. Łączny koszt: 252 735,11 zł 

Termin rozpoczęcia Przekazanie placu budowy: 3 grudnia 2019 roku 

Termin zakończenia 1 czerwca 2020 roku 

Projekt Zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Osadniczej w Wodzisławiu 

Śląskim 

Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Alkor” Sp. z o.o. 

Umowa z dnia 6 listopada 2019 roku 
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Wartość umowy 1. Wartość umowy: 359 535,27 zł 

2. Środki wykorzystane z umowy: 359 535,27 zł 

3. Nadzór inwestorski: 1 946 zł 

4. Tablice pamiątkowe: 725,70 zł 

5. Łączny koszt: 362 206,97 zł 

Termin rozpoczęcia Przekazanie placu budowy: 9 grudnia 2019 roku 

Termin zakończenia 1 czerwca 2020 roku 

Projekt Zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy Bolesława Prusa 

w Wodzisławiu Śląskim 

Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 

Umowa z dnia 21 października 2019 roku 

Wartość umowy 1. Wartość umowy: 683 414,69 zł 

2. Środki wykorzystane z umowy: 658 907,09 zł 

3. Nadzór inwestorski: 3.590 zł 

4. Tablice pamiątkowe: 725,70 zł 

5. Nadzór autorski: 369 zł 

6. Łączny koszt: 663 591,79 zł 

Termin rozpoczęcia Przekazanie placu budowy: 3 grudnia 2019 roku 

Termin zakończenia 1 czerwca 2020 roku 
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Dzielnica Stare Miasto 

Wykonanie projektu i chodnika wzdłuż ulicy Wałowej, wokół cmentarza 

  Nakłady poniesione przed 2020 rokiem 2020 

Środki budżetu miasta, 

w tym: 

  10 001 zł 

Środki Rady Dzielnicy   10 001 zł 

Środki zewnętrzne unijne     

Środki rozliczone   10 000 zł 

Zakres rzeczowy Wykonanie projektu i chodnika wzdłuż ulicy Wałowej, wokół 

cmentarza 

Wykonawca robót BIO EKO I Sp. z o.o. 

Umowa z dnia 5 października 2020 roku 

Wartość umowy 10 000 zł 

Termin rozpoczęcia 5 października 2020 roku 

Termin zakończenia 18 grudnia 2020 roku 

 

Dzielnica Nowe Miasto 

Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe na ulicy Żeromskiego, na wysokości klatki 12 

  Nakłady poniesione przed 2020 rokiem 2020 

Środki budżetu miasta, 

w tym: 

  20 000 zł 

Środki Rady Dzielnicy   20 000 zł 

Środki zewnętrzne unijne     

Środki rozliczone   20 000 zł 
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Zakres rzeczowy Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe na ulicy 

Żeromskiego, na wysokości klatki 12 

Wykonawca robót BIO EKO I Sp. z o.o. 

Umowa z dnia 5 października 2020 roku 

Wartość umowy 20 000 zł 

Termin rozpoczęcia 5 października 2020 roku 

Termin zakończenia 18 grudnia 2020 roku 

 

 

Dzielnica Nowe Miasto 

Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe na ulicy Pokoju  

  Nakłady poniesione przed 2020 rokiem 2020 

Środki budżetu miasta, w tym:   15 000 zł 

Środki Rady Dzielnicy   15 000 zł 

Środki zewnętrzne unijne     

Środki rozliczone   15 000 zł 

Zakres rzeczowy Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe na ulicy Pokoju  

Wykonawca robót BIO EKO I Sp. z o.o. 

Umowa z dnia 5 października 2020 roku 

Wartość umowy 15 000 zł 

Termin rozpoczęcia 5 października 2020 roku 

Termin zakończenia 18 grudnia 2020 roku 
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Dzielnica Kokoszyce 

Wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Smolnej oraz Strażackiej 

  Nakłady poniesione przed 2020 rokiem 2020 

Środki budżetu miasta, 

w tym: 

  150 000 zł 

Środki Rady Dzielnicy     

Środki zewnętrzne unijne     

Środki rozliczone   139 826,40 zł 

Zakres rzeczowy Wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Smolnej oraz 

Strażackiej 

Wykonawca robót Technical Solutions Sp. z o.o. 

Umowa z dnia 19 października 2020 roku 

Wartość umowy 141 609,90 zł 

Termin rozpoczęcia 19 października 2020 roku 

Termin zakończenia 18 grudnia 2020 roku 

 

 

W ramach bieżącej pracy w 2020 roku pracownicy Zarządu Dróg Miejskich realizowali 

remonty cząstkowe polegające na naprawie ubytków, naprawie dużych spękań w nawierzchni 

zagrażających jej dalszej degradacji, a także wykonywali miejscowe nakładki asfaltowe 

w miejscach, w których remonty cząstkowe nie poprawiały znacząco stanu jakości 

nawierzchni. 

Łącznie w Wodzisławiu Śląskim mamy drogi o długości ok. 202,245 km, w tym: 

 132,25 km dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich (drogi publiczne: 

ok. 82 km, drogi wewnętrzne: ok. 50,25 km; główne drogi miejskie: ulice 26 Marca, 

Jana Pawła II, Matuszczyka, Armii Krajowej), 
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 46,324 km dróg zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg (drogi: Górnicza- 

-Kokoszycka, Głożyńska, Chrobrego, Radlińska-Kominka, Letnia, Kopernika, 

Skrzyszowska, Starowiejska, Wolności, Syrokomli-Piaskowa-Teligi, Żwirki i Wigury, 

Oraczy, Kołłątaja, Paderewskiego, Długa, Olszyny, Grodzisko, św. Wawrzyńca, 

Czarnieckiego, Turska, Czyżowicka), 

 15,336 km dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (drogi: ulice Łużycka, 

Marklowicka, Jastrzębska, Pszowska, Młodzieżowa), 

 8,335 km dróg zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 

(drogi: ulice Rybnicka, Witosa, Bogumińska). 

Warto podkreślić, że miasto na co dzień współpracuje z innymi zarządcami, skupiając 

się na kwestiach dotyczących usytuowanych w Wodzisławiu Śląskim dróg. W Zarządzie Dróg 

Miejskich regularnie organizowane były spotkania z przedstawicielami np. Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach. 

 

…Domaro Sp. z o.o. 

W 2020 roku Spółka …Domaro zrealizowała następujące remonty i inwestycje na 

nieruchomościach będących jej własnością, w zakresie adekwatnym do możliwości 

finansowych, z zachowaniem dodatniego wyniku finansowego: 

 zakończenie remontu połaci dachu na ul. dr. L. Mendego 2;  w 2020 roku Spółka złożyła 

wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, otrzymała dofinansowanie 

w roku 2021; 

 montaż systemu fotowoltaiki na budynku siedziby spółki; w 2020 roku Spółka złożyła 

wniosek o dofinansowanie zewnętrzne w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 i otrzymała dofinansowanie w roku 2021 na kwotę 

97 068,22 zł; 

 wymiana starych tablic rozdzielczych instalacji elektrycznej na nowe; 

 przygotowanie projektu budowlanego dostosowującego budynek siedziby Spółki do 

obsługi osób niepełnosprawnych; 

 wymiana drzwi zewnętrznych w siedzibie Spółki według dokumentacji projektowej pod  

potrzeby osób niepełnosprawnych; 
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 zabezpieczenie połaci dachu na budynku Rynek 19; 

 przygotowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachu w budynku przy ul. ks. kard. 

Wilhelma Kubsza 15; 

 wymiana pionu wodnokanalizacyjnego w lokalu mieszkalnym 10 – ul. ks. kard. 

Wilhelma Kubsza 15; 

 wykonanie robót instalacyjnych kanalizacji sanitarnej w piwnicy poprzez rozkucie 

posadzki piwnicy od ściany zewnętrznej do pionów kanalizacyjnych – ul. ks. kard. 

Wilhelma Kubsza 15; 

 uzupełnienie podłoża betonowego wewnątrz placyku gospodarczego – ul. ks. kard. 

Wilhelma Kubsza 15; 

 wymiana osprzętu elektrycznego w piwnicach i strychu – ul. ks. kard. Wilhelma 

Kubsza 15; 

 przygotowanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachu wraz z adaptacją 

pomieszczeń strychu pod lokale mieszkalne w budynku przy ul. Rynek 19; 

 remont schodów technicznych w budynku ul. Tysiąclecia 1; 

 remont  dojścia z kostki brukowej wraz ze schodami zewnętrznymi – Pszowska 2; 

 wymiana osprzętu elektrycznego wraz z modernizacją tablic elektrycznych 

– Pszowska 2; 

 wykonanie remontu dojścia do budynku z kostki brukowej wraz z remontem schodów 

zewnętrznych – Targowa 1; 

 wymiana osprzętu elektrycznego w pomieszczeniach piwnicznych – Targowa 1; 

 wymiana pionu wodnego w lokalu nr 2 – Opolskiego 2; 

 uzupełnienie tynków w pomieszczeniach piwnicznych, malowanie ścian i sufitów po 

robotach tynkarskich – Opolskiego 2; 

 wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczenia piwnicznego wraz z ościeżnicami 

– Rynek 19; 

 naprawa stopni schodowych przed wejściem do lokalu użytkowego – Rynek 19. 
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Informacja dodatkowa: pozwolenia na budowę 

 Zasadne, by zaznaczyć, że w 2020 roku Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim 

wydało 425 decyzji o pozwoleniu na budowę na terenie naszego miasta. Dane te zostały 

opracowane na podstawie Rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę (dokument Starostwa). 

Najczęściej wydawane zgody dotyczyły: 

 budowy budynku mieszkalnego, 

 budowy wewnętrznej instalacji, 

 rozbiórek. 

 

 

Fundusze zewnętrzne 
 

 Fundusze unijne i te zapewnianie z budżetu państwa pozwalają naszemu samorządowi 

pozyskać potężne środki finansowe na inwestycje czy przedsięwzięcia o charakterze 

społecznym. W Raporcie o stanie miasta rokrocznie umieszczamy informację o wysokości 

uzyskanego dofinansowania na realizację projektów. Tym razem znajdą ją Państwo 

w poniższych tabelach. Pierwsza to zestawienie pozyskanych w roku 2020 środków 

zewnętrznych. Obejmuje projekty, dla których umowa lub decyzja o dofinansowaniu zawarta 

czy podjęta została w roku ubiegłym. Druga tabela dotyczy wniosków, które zostały złożone 

w tym okresie. W tych przypadkach rozstrzygnięcia zostały zaplanowane na rok 2021. 
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Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych w roku 2020 

Lp. Tytuł projektu Źródło dofinansowania Koszt  

całkowity 

Kwota 

dofinan-

sowania 

Lata 

reali-

zacji 

Jednostka 

1. Asystent 

osobisty osoby 

niepełnospraw-

nej – edycja 

2019-2020   

Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia 

osób niepełnospraw-

nych. Zadania 

w ramach resortowego 

programu Ministra 

Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej 

6
7
 6

0
1
 z

ł 

6
7
 6

0
1
 z

ł 

2020 MOPS 

2. Program 

„Wspieraj 

Seniora” 2020  

Ze środków 

pochodzących 

z Funduszu 

Przeciwdziałania 

COVID-19  

1
4
5

 2
1

3
 z

ł 

1
4
5

 2
1

3
 z

ł 

20.10. 

2020- 

-31.12. 

2020 

MOPS 

3. „MALUCH+” 

2020 

Budżet państwa 

 

 

9
1
 1

2
5

 z
ł 

7
2
 9

0
0

 z
ł 

2020 Żłobek 

4. Dotacja celowa 

na realizację 

zadań obrony 

cywilnej 

w mieście 

Wodzisławiu 

Śląskim na  

2020 rok 

Śląski Urząd 

Wojewódzki 

w Katowicach poprzez 

powiat wodzisławski 

6
 0

0
0
 z

ł 

8
0
0
 z

ł 

2020 BZK 
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5. Dofinansowanie 

(dotacja celowa) 

do realizacji 

szkoleń 

obronnych dla 

pracowników 

administracji 

samorządowej 

w mieście 

Wodzisławiu 

Śląskim 

w 2020 roku 

Śląski Urząd 

Wojewódzki 

w Katowicach 

8
0
0
 z

ł 

8
0
0
 z

ł 

2020 BZK 

6. Dofinansowanie 

(dotacja celowa) 

na realizację 

zadań 

związanych 

z zaspokajaniem 

potrzeb Sił 

Zbrojnych i wojsk 

sojuszniczych 

przez sektor 

pozamilitarny 

Śląski Urząd 

Wojewódzki 

w Katowicach 

3
5
5
 z

ł 

3
5
5
 z

ł 

2020 BZK 
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7. Program 

ograniczenia 

emisji „Czyste 

powietrze dla 

miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego na lata 

2019-2022”  

– etap II na rok 

2020 

Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach 

– pożyczka 

7
 2

9
0

 3
7

9
,0

7
 z

ł 

3
 1

7
5

 3
0

1
,3

0
 z

ł 

2020 OŚ 

8. Dotacja celowa 

wojewody 

śląskiego dot. 

renowacji ksiąg 

stanu cywilnego 

Decyzja wojewody 

śląskiego 

nr FB.3111.9.5.2020 2
4
 0

0
0
 z

ł 

2
4
 0

0
0
 z

ł 

2020 USC 

9. Plac zabaw  Rada Dzielnicy 

Zawada 

1
5
 0

0
0
 z

ł 

1
5
 0

0
0
 z

ł 

2020 ZSP1 

10. 1 proc. dla szkoły 

i przedszkola  

Stowarzyszenie „Na 

szybiku”  

1
 8

5
2

,0
7
 z

ł 

1
 8

5
2

,0
7
 z

ł 

2020 ZSP1 

11. Zakup rolet 

okiennych 

zewnętrznych  

Rada Dzielnicy Nowe 

Miasto  

1
0
 0

0
1
 z

ł 

1
0
 0

0
1
 z

ł 

2020 ZSP7 

12. Remont terenu 

wokół PP5  

Rada Dzielnicy Nowe 

Miasto 

1
5
 0

0
0
 z

ł 

1
5
 0

0
0
 z

ł 

2020 ZSP7 
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13. „Święta 

w przedszkolu”  

Rada Dzielnicy Nowe 

Miasto  

3
 3

0
0
 z

ł 

3
 3

0
0
 z

ł 

2020 ZSP7 

14. MOGĘ! 

Zatrzymać 

SMOG 

– Przedszkolaku, 

złap oddech  

– II edycja 

Urząd Marszałkowski  

1
 5

7
8
 z

ł 

1
 5

7
8
 z

ł 

2020- 

-2021 

ZSP2 

15. Umowa 

z Urzędem 

Miasta zgodnie 

z porozumieniem 

– realizacja 

zadań biblioteki 

powiatowej 

Starostwo Powiatowe 

w Wodzisławiu 

Śląskim 1
5
0

 0
0

0
 z

ł 

1
5
0

 0
0

0
 z

ł 

2020 MiPBP 

16. Dotacja MKiDN  

–  Program 

Wieloletni  

„Narodowy 

Program 

Rozwoju 

Czytelnictwa”, 

priorytet 1 

„Zakup  nowości 

wydawniczych 

do  bibliotek 

publicznych” 

Biblioteka Narodowa 

w Warszawie 

1
2
 3

8
4

 z
ł 

1
2
 3

8
4

 z
ł 

2020 MiPBP 
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17. Dotacja MKiDN  

– Program 

Wieloletni  

„Narodowy 

Program 

Rozwoju 

Czytelnictwa”,  

priorytet 1 

„Zakup  nowości 

wydawniczych 

do  bibliotek 

publicznych”  

– LEGIMI 

Biblioteka Narodowa 

w Warszawie 

5
 0

1
6
 z

ł 

5
 0

1
6
 z

ł 

2020 MiPBP 

18. Dyskusyjne 

Kluby Książkowe 

Biblioteka Śląska 

w Katowicach 

2
 6

0
0
 z

ł 

2
 6

0
0
 z

ł 
2020 MiPBP 

19. Dofinansowanie 

kosztów 

kształcenia 

młodocianych 

pracowników 

Śląski Urząd 

Wojewódzki 

w Katowicach 3
1
6

 4
3

0
 z

ł 

3
1
6

 4
3

0
 z

ł 

2020 EDU 

20. Wyprawka 

szkolna 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej poprzez 

Kuratorium Oświaty 

w Katowicach 

3
9
 4

0
0
 z

ł 

3
9
 4

0
0
 z

ł 

2020 EDU 
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21. Wyposażenie 

szkół 

w podręczniki  

– tzw. dotacja 

podręcznikowa 

(bez umowy) 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej poprzez 

Kuratorium Oświaty 

w Katowicach 

4
1
1

 6
6

2
,2

8
 z

ł 

4
1
1

 6
6

2
,2

8
 z

ł 

2020 EDU 

22. Subwencja 

oświatowa na 

zwiększenie 

zadań szkolnych 

i pozaszkolnych 

(bez umowy) 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej 

5
0
8

 0
7

1
 z

ł 

5
0
8

 0
7

1
 z

ł 

2020 EDU 

23. Subwencja 

oświatowa 

– program  

„500 +” dla 

nauczycieli  (bez 

umowy) 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej 

1
9
0

 0
0
0
 z

ł 

1
9
0

 0
0

0
 z

ł 

2020 EDU 

24. Zdalna szkoła Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa  

– Program Operacyjny 

Polska Cyfrowa 2014- 

-2020 

9
9
 9

9
9

,8
2
 z

ł 

9
9
 9

9
9

,8
2
 z

ł 

2020 EDU 

25. Zdalna szkoła + Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa  

– Program Operacyjny 

Polska Cyfrowa 2014- 

-2020 

1
0
5

 0
0

0
 z

ł 

1
0
5

 0
0

0
 z

ł 

2020 EDU 
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26. Aktywna tablica Śląski Urząd 

Wojewódzki 

w Katowicach 1
9
2

 5
0

0
 z

ł 

1
5
4

 0
0

0
 z

ł 

2020 EDU 

27. Narodowy 

Program 

Rozwoju 

Czytelnictwa 

Śląski Urząd 

Wojewódzki 

w Katowicach 

(program rządowy) 

1
5
 0

0
0
 z

ł 

1
2
 0

0
0
 z

ł 

2020 EDU 

28. Lokalny Animator 

Sportu 

Ministerstwo Sportu 

2
7
 6

0
0

 z
ł 

1
3
 8

0
0

 z
ł 

2020 EDU 

29. Efektywne 

zarządzanie 

energią  

– wymiana 

opraw oświet-

leniowych na 

terenie miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

RPO WSL 2014- 

-2020 
1

 9
9

7
 8

3
7
,9

7
 z

ł 

1
 3

2
5

 5
6

1
,5

8
 z

ł 

2016- 

-2021 

SFZ 

30. Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

budynków 

użyteczności 

publicznej 

w Wodzisławiu 

Śląskim 

RPO WSL 2014- 

-2020 

2
 9

6
1

 7
2

1
,7

6
 z

ł 

2
 3

6
7

 9
1

5
,2

7
 z

ł 

2018- 

-2022 

SFZ 
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31. Przebudowa 

punktu 

Selektywnego 

Zbierania 

Odpadów 

Komunalnych 

Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 

3
 3

6
0

 0
0

0
 z

ł 

3
 3

6
0

 0
0

0
 z

ł 

2021- 

-2022 

SFZ 

32. M.in. 

Modernizacja 

ulicy Sasankowej 

i Magnoliowej, 

FDS  

– przebudowa 

drogi gminnej 

obejmującej ulice 

Leszka i Mieszka 

w Wodzisławiu 

Śląskim, 

modernizacja 

ulicy bocznej 

Tysiąclecia od 

nr 1 do nr 23 

Środki Funduszu 

Przeciwdziałania 

COVID-19 dla gmin 

i powiatów (RFIL) 

4
 4

3
5

 1
3

1
 z

ł 

4
 4

3
5

 1
3

1
 z

ł 

2021- 

-2022 

SFZ 

33. Budowa dróg na 

terenach po 

KWK 1 Maja 

w Wodzisławiu 

Śląskim 

RPO WSL 2014- 

-2020 

5
 0

9
7

 6
1

6
,3

9
 z

ł 

4
 0

6
2

 4
3
1
,9

5
 z

ł 

2019- 

-2021 

SFZ 

34. Muzyka ponad 

granicami 

INTERREG V-A 

2
8
 4

8
8

,2
4
 z

ł 

2
5
 6

3
9

,3
5
 z

ł 

2020- 

-2021 

SFZ 



Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2020 

 

 

161 | S t r o n a  
 
 

 

35. Seniorzy bez 

granic II 

INTERREG V-A 

8
9
 1

6
7

,5
6
 z

ł 

8
0
 2

5
0

,7
5
 z

ł 

2020- 

-2021 

SFZ 

36. Nowoczesne 

technologie bez 

granic 

INTERREG V-A 

4
7
 6

6
6

,0
1
 z

ł 

4
2
 8

9
9

,4
1
 z

ł 

2021- 

-2022 

SFZ 

Podsumowanie 

2
7
 7

6
5

 4
9

6
,1

7
 z

ł 

2
1
 2

5
3

 8
9

3
,7

8
 z

ł 

- - 

 

 

Wnioski o dofinasowanie złożone w roku 2020 

Lp. Tytuł projektu Źródło 

dofinansowania 

Koszt 

całkowity 

Kwota 

dofinanso-

wania 

Lata 

reali-

zacji 

Status 

1. „MALUCH+” 

2021 

Budżet 

państwa 

4
3
 2

0
0
 z

ł 

4
3
 2

0
0
 z

ł 

1 kw. 

2021 

rozstrzygnięty 

2021 

2. Montaż instalacji 

OZE 

w budynkach 

użyteczności 

publicznej miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

RPO WSL 

2014- 

-2020 

6
0
9

 4
3

1
,5

8
 z

ł 

5
1
8

 0
1

6
,8

5
 z

ł 

2021 rozstrzygnięty 

2021 
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3. Eko starówka  

– poprawa 

efektywności 

energetycznej 

komunalnej 

infrastruktury 

mieszkaniowej 

w Wodzisławiu 

Śląskim 

RPO WSL 

2014- 

-2020 

2
 2

5
5

 0
5

0
,6

2
 z

ł 

2
 1

2
4

 3
1

8
,4

7
 z

ł 

2020- 

-2021 

rozstrzygnięty 

2021 

4. Eko Wodzisław 

- kompleksowa 

modernizacja 

energetyczna 

budynków miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

RPO WSL 

2014- 

-2020 

5
 8

7
4

 0
5

6
,5

9
 z

ł 

4
 3

0
4

 2
3

5
,3

8
 z

ł 

2018- 

-2023 

rozstrzygnięty 

2021 

Podsumowanie 

8
 7

8
1

 7
3

8
,7

9
 z

ł 

6
 9

8
9

 7
7

0
,7

0
 z

ł - - 

 

 

Suma funduszy zewnętrznych, które w 2020 roku miasto pozyskało i o które aplikowało, 

równa się 28 243 664,48 zł. Fundusze unijne to 15 056 268,83 zł, natomiast krajowe 

– 13 187 395,65 zł. 
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Mienie komunalne 
 

W ramach tego działu informujemy Państwa m.in. o powierzchni nieruchomości 

gruntowych będących własnością miasta Wodzisławia Śląskiego, liczbie nieruchomości 

przekazanych w użytkowanie wieczyste czy nabytych w roku minionym na rzecz miasta. Oto 

najważniejsze w tym obszarze dane liczbowe za 2020 rok: 

 powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy to 568 ha, 

 liczba nieruchomości zbytych wyniosła łącznie 49, z czego gruntowych było 11, 

natomiast lokali mieszkalnych – 38, 

 liczba nieruchomości nabytych równa się 57, 

 liczba nieruchomości oddanych w trwały zarząd wyniosła 1, 

 liczba umów najmu i dzierżawy jest równa 62, 

 brak było nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. 

  

 

Wsparcie biznesu 
 

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego podejmuje aktualnie i podejmował w 2020 roku 

szereg działań w zakresie wspierania przedsiębiorczości. O najważniejszych przeczytają 

Państwo w tym dziale. 

Od marca 2020 roku w Wodzisławiu Śląskim na zlecenie miasta kontynuuje swoją 

działalność Inkubator Przedsiębiorczości. W tym właśnie roku prowadzony był przez Izbę 

Gospodarczą z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Oferta Inkubatora obejmuje bezpłatne 

wsparcie dla mieszkańców miasta zainteresowanych założeniem firmy, a także stawiających 

swoje pierwsze kroki w biznesie oraz wodzisławskich przedsiębiorców z sektora małych 

i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w pierwszym okresie prowadzenia działalności. W programie 

Inkubatora przewidziano indywidualne spotkania informacyjne, promocję lokali na start, 

organizację wydarzeń biznesowych, wsparcie dla przedsiębiorstw istniejących, opracowanie 

i wdrożenie działań na rzecz aktywizacji gospodarczej obrębu Starego Miasta. W 2020 roku 
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na działalność Inkubatora miasto przeznaczyło w konkursie ofert dla organizacji 

pozarządowych 100 tys. zł. 

Powołana została Rada Gospodarczą „Biznes in Wodzisław”, działająca przy 

prezydencie miasta. Rada Gospodarcza sprawuje  funkcje opiniodawczo-doradcze 

w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym Wodzisławia Śląskiego, reprezentuje  

lokalne środowiska gospodarcze oraz wspiera działania prezydenta swą wiedzą, 

doświadczeniem oraz znajomością problemów gospodarki miasta. Rada uprawniona jest do 

wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw projektów i rozwiązań odnoszących się do 

funkcjonowania gospodarki miasta, a także może uczestniczyć w opiniowaniu oraz 

przygotowaniu projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń prezydenta mających wpływ na 

wodzisławską gospodarkę. Jej posiedzenia odbywają się co najmniej raz na pół roku. Biorą 

w nich udział członkowie, których na dwa lata powołuje prezydent. W skład Rady wchodzą: 

 przedstawiciele środowiska gospodarczego Wodzisławia Śląskiego reprezentowanego 

przez przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji samorządu gospodarczego 

i organizacji pracodawców, 

 przedstawiciele środowiska edukacyjnego i naukowego związanego z gospodarką, 

 przedstawiciele prezydenta Wodzisławia Śląskiego, 

 przedstawiciele starosty powiatu wodzisławskiego. 

W 2020 roku na stronie internetowej miasta www.wodzislaw-slaski.pl ukazywały się 

artykuły na temat firm działających na terenie Wodzisławia Śląskiego. W ramach cyklu 

„Poznajcie firmę…” o podmiotach sektora biznesowego informowaliśmy mieszkańców również 

na łamach „Gazety Wodzisławskiej”. Tę formę promocji firmom polecają pracownicy Urzędu 

Miasta. Informacje o takiej możliwości są szeroko dystrybuowane m.in. w sieci. 

W roku ubiegłym realizowany był program „Wodzisław Śląski – z myślą o przyszłości”, 

będący odpowiedzią na oczekiwania właścicieli firm. Mowa o poszerzonym zakresie 

udogodnień, z których mogli skorzystać wodzisławscy przedsiębiorcy. 

W 2020 roku miał miejsce Wodzisławski Dzień Przedsiębiorczości, którego 

organizatorem był Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości. Wydarzenie online 

współfinansowane było ze środków publicznych otrzymanych z miasta na 

wsparcie przedsiębiorczości. 

http://www.wodzislaw-slaski.pl/


Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2020 

 

 

165 | S t r o n a  
 
 

 

Co ważne, w Urzędzie Miasta w zeszłym roku powołano komórkę, która ma być 

pierwszym kontaktem dla biznesu w Urzędzie. Każdy wodzisławski przedsiębiorca, właściciel 

firmy, osoba ją prowadząca czy też potencjalny inwestor może liczyć na  pomoc i szczególną 

opiekę. Do zadań zajmujących się przedsiębiorczością pracowników należą głównie: 

 obsługa wodzisławskich przedsiębiorców, 

 poszukiwanie nowych inwestorów oraz opieka nad nimi, 

 czuwanie nad ofertą lokalizacyjną miasta, 

 koordynacja działań Rady Gospodarczej „Biznes in Wodzisław”, 

 koordynowanie działań Wodzisławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 

i funkcjonujących przy nim Lokali na Start, 

 współpraca z podmiotami z ramienia samorządu gospodarczego (np. Cech 

Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców, Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim). 

W ujęciu statystycznym: w 2020 roku w założonych zostało 129 nowych działalności 

gospodarczych. Liczba zarejestrowanych podmiotów na terenie miasta wyniosła 2573. 

Więcej o wsparciu udzielonym drugiemu sektorowi w czasach pandemicznych 

przeczytają Państwo także w dziale „Pandemia” naszego Raportu o stanie miasta. 

 

 

Oświata i wychowanie 
 

W kontekście 2020 roku przekazujemy Państwu informacje o dostępności miejsc 

w przedszkolach wobec liczby dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkałych na terenie 

miasta, liczbie dzieci w poszczególnych placówkach oświatowych, wydatkach na prowadzenie 

tychże placówek, wynikach egzaminów absolwentów szkół podstawowych z podziałem na 

poszczególne szkoły, wydatkach na remonty w obiektach oświatowych. Jednocześnie 

zachęcamy do zapoznania się z danymi na temat Strategii rozwoju oświaty miasta 

Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2020, które umieściliśmy w jednym z początkowych 

działów Raportu o stanie miasta. Chodzi o „Najważniejsze działania a dokumenty 

strategiczne”. 
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Placówki oświatowe – sytuacja finansowa 
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Dane dotyczące roku 2020: 

 dostępność miejsc w publicznych przedszkolach: 

Przedszkole  Liczba miejsc  

PP1  75 

PP2  75 

PP3  100 

PP4  98 

PP5  125 

PP6  125 

PP8  50 

PP9  125 

PP11  72 

PP12  100 

PP13  93 

PP14  100 

PP15  120 

PP16  118 

PP18  90 

PP19  84 

Razem 1550 
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 liczba dzieci w wieku przedszkolnym według urodzenia, w poszczególnych obwodach 

szkół (stan na marzec 2021 roku): 

Rok 

urodze- 

nia/ 

/szkoła 

S
P

1
 

S
P

2
 

S
P

3
 

S
P

4
 

S
P

5
 

S
P

8
 

S
P

9
 

S
P

1
0
 

S
P

1
5
 

S
P

1
6
 

S
P

1
7
 

S
P

2
1
 

S
P

2
8
 

Razem 

2013 51 38 28 10 42 28 26 42 20 28 37 22 16 388 

2014 80 32 39 17 56 22 31 34 27 29 28 18 36 449 

2015 41 30 42 22 51 22 21 36 28 36 31 27 19 406 

2016 50 34 38 23 47 30 26 32 29 32 35 26 15 417 

2017 68 26 40 17 51 35 24 41 32 22 33 23 31 443 

2018 48 20 33 14 40 26 39 38 38 24 36 19 21 396 

2019 46 33 32 16 41 26 27 40 25 26 35 27 31 405 

2020 48 19 27 14 40 21 22 41 20 24 27 32 23 358 

 

 

 liczba dzieci w poszczególnych placówkach oświatowych (według sprawozdania SIO 

na 30 września 2020 roku): 

Lp. Nazwa szkoły Liczba uczniów 

1.  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie 341 

2.  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Tuwima 229 

3.  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II 369 

4.  Szkoła Podstawowa nr 4 163 

5.  Szkoła Podstawowa nr 5 z oddziałami integracyjnymi  

im. W. Broniewskiego 447 
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6.  Szkoła Podstawowa nr 8 im. Tadeusza Kościuszki 240 

7.  Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza 260 

8.  Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka 411 

9.  Szkoła Podstawowa nr 15 143 

10.  Szkoła Podstawowa nr 16 im. Adama Dzika 223 

11.  Szkoła Podstawowa nr 17 im. Ks. Kard. Bolesława Kominka 224 

12.  Szkoła Podstawowa nr 21 im. Juliusza Słowackiego 152 

13.  Szkoła Podstawowa nr 28 141 

14.  Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 

Archidiecezji Katowickiej 170 

Razem 3513 

 

 

Lp. Nazwa przedszkola Liczba uczniów 

1.  Przedszkole Publiczne nr 1 75 

2.  Publiczne Przedszkole nr 2 73 

3.  Publiczne Przedszkole nr 3 99 

4.  Publiczne Przedszkole nr 4 97 

5.  Publiczne Przedszkole nr 5 122 

6.  Publiczne Przedszkole nr 6 121 

7.  Publiczne Przedszkole nr 8 50 

8.  Publiczne Przedszkole nr 9 120 

9.  Publiczne Przedszkole nr 11 70 

10.  Publiczne Przedszkole nr 12 98 
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11.  Publiczne Przedszkole nr 13 93 

12.  Publiczne Przedszkole nr 14 im. Kubusia Puchatka 100 

13.  Publiczne Przedszkole nr 15 120 

14.  Publiczne Przedszkole nr 16 116 

15.  Publiczne Przedszkole nr 18 88 

16.  Publiczne Przedszkole nr 19 z oddziałami integracyjnymi 81 

17.  Punkt Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi „Okno na świat” 4 

18.  Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Bursztynek” 20 

Razem 1547 

 

 

 wydatki na prowadzenie placówek oświatowych: 

Nazwa placówki Wydatki w zł 

Publiczne Przedszkole nr 1 934 328,67 

 

Publiczne Przedszkole nr 2 887 068,30 

Publiczne Przedszkole nr 3 1 232 278,60 

Publiczne Przedszkole nr 6 1 348 010,49 

Publiczne Przedszkole nr 15 1 317 280,40 

 

Publiczne Przedszkole nr 16 1 267 933,64 

Publiczne Przedszkole nr 18 1 248 463,08 

Publiczne Przedszkole nr 19 1 950 951,80 

Szkoła Podstawowa nr 2 2 143 060,89 

Szkoła Podstawowa nr 3 3 253 268,23 

Szkoła Podstawowa nr 10 4 138 170,47 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (SP16, PP14) 3 348 890,73 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (SP8, PP8) 2 556 077,99 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (SP17, PP12) 3 688 819,66 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (SP4, PP4) 2 370 769,76 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (SP21, PP11) 2 276 191,69 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (SP15, PP13) 2 656 619,09 

Zespół Szkół nr 1 (SP9, G4) 4 263 068,96 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 379 797,10 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 8 911 580,25 

Szkoła Podstawowa nr 1 3 621 764,38 

Szkoła Podstawowa nr 28 2 064 523,26 

Dotacje 

Dotacja – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin 

Katolickich (PSPSRK) 

Dotacja podręcznikowa (PSPSRK) 

2000397,97 

 

21525,90 

Dotacja – Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Bursztynek” 414291,61 

Dotacja – Punkt Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi „Okno 

na świat” 
110914,32 

Wydział Edukacji (dokształcanie i dotacja podręcznikowa) 13793,58 

Razem 5 8415 867,23 
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 wyniki egzaminu ósmoklasisty: 

 

Lp. Szkoła Język polski  

(wynik w proc.) 

Matematyka (wynik 

w proc.) 

Język angielski 

(wynik w proc.) 

1. SP1 59,85 51,92 59,68 

2. SP2 62,32 42,84 46,63 

3. SP3 57,58 44,44 56,63 

4. SP4 55,75 30,56 50,67 

5. SP5 49,75 34,51 47,20 

6. SP8 63,6 45,72 50,96 

7. SP9 52,5 42,13 38,6 

8. SP10 57,1 41,76 53,88 

9. SP15 66,25 45,81 51,6 

10. SP16 55,06 47,53 59,47 

11. SP17 52,1 52,08 49,23 

12. SP21 53,3 52,95 43,85 

13. SP28 58,4 39,25 54,1 

Średnie (wynik w proc.) 

1. średnia 

miasta 
56,56 43,93 51,87 

2. średnia 

powiatu 
58,20 43,92 50,98 

3. średnia 

wojewódzka 
59,29 45,67 55,24 

4. średnia kraju 59 46 54 
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 wydatki na remonty na podstawie potrzeb dyrektorów, 

 wykonane w 2020 roku inwestycje i remonty w placówkach oświatowych 

w Wodzisławiu Śląskim: 

 

Lp. Placówka Zakres robót Inwestycje (w zł) 

 

Remonty (w zł) Uwagi 

 

1. SP1 - plac zabaw, 

- naprawa instalacji 

wodnej. 

42 010  

18 620 

w tym 7540 zł 

z Rady 

Dzielnicy                                                                                                  

2. SP2 - roboty malarskie.  4 287,07  

3. SP3 - modernizacja 

urządzeń basenowych, 

- remont ogrodzenia. 

38 930  

 

11 999,22 

 

4. SP10 - modernizacja boiska 

wielofunkcyjnego, 

- remont sali 

gimnastycznej, 

- remont wc i roboty 

malarskie. 

139 527,14  

 

10 000 

 

7 000 

w tym 

8346,48 zł 

z ubezpieczenia 

 

ubezpieczenie 

5. SP28 - zakup i montaż 

trybun, 

- roboty dekarsko- 

-blacharskie, 

- roboty malarskie. 

26 814  

 

3 001,20 

 

29 128,09 

Rada Dzielnicy 

 

w tym  

14 128,09 

z ubezpieczenia 
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6. ZSP1 - rozbudowa placu 

zabaw: zestaw 

zabawowy, mata pod 

urządzenia, 

- naprawa elewacji 

i dachu, 

- kotłownia – wymiana 

przełączników trybu 

pracy kotła i pompy. 

15 000  

 

 

 

9 332,08 

 

2 699,85 

Rada Dzielnicy 

7. ZSP2 - wykonanie studni 

głębinowych wraz 

z niezbędnymi 

projektami i zgodami 

w celu odprowadzenia 

wody deszczowej 

z terenu szkoły, 

- ogrodzenie. 

69 999,75 

 

 

 

 

 

 

 

18 348 

 

8. ZSP3 - roboty malarskie, 

- roboty elektryczne, 

- naprawa centrali 

oddymiania klatki 

schodowej. 

 7 321,34 

1 694,59 

5 900 

Ubezpieczenie 

9. ZSP4 - wymiana instalacji 

odgromowej, 

- częściowa wymiana 

ogrodzenia, 

30 000 

 

7 000 

 

 

 

 

 

Rada Dzielnicy 
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- naprawa stolarki 

drzwiowej. 

1 700 

10. ZSP5 - remont instalacji 

wodno-kanalizacyjnej. 

 4 500  

11. ZSP6 - remont wejścia do 

szkoły. 

 5 323,92  

12. ZSP7 - modernizacja 

instalacji elektrycznej  

w budynku szkolnym 

przy ul. 26 Marca, 

- remont instalacji 

elektrycznej w budynku 

przy ul. Tysiąclecia, 

- modernizacja wokół 

PP i remont 

ogrodzenia PP, 

- montaż rolet 

zewnętrznych, 

- modernizacja terenu 

wokół budynku PP5, 

- roboty instalacji 

wodnej i c.o., 

- naprawa oświetlenia 

zewnętrznego, 

- remont kominów, 

- naprawa monitoringu. 

42 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 001 

 

15 000 

 

 

 

 

39 999,60 

 

24 753,10 

 

 

 

 

 

3 900 

 

1 636,69 

 

6 050,36 

4 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Dzielnicy 

 

Rada Dzielnicy 

 

 

 

 

ubezpieczenie 

ubezpieczenie 
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13. ZS1 - montaż 

przeciwpożarowego 

wyłącznika prądu, 

- naprawa instalacji 

odgromowej w PP. 

44 184,09 

 

 

 

 

3 444 

 

Razem 480 465,98 224 639,11  

14. PP1 - remont schodów 

zewnętrznych, 

- roboty malarskie, 

- roboty elektryczne. 

 11 200 

 

1 564,93 

1 390,01 

 

15. PP2 - roboty malarskie.  4 489,08  

16. PP3 - częściowa wymiana 

instalacji elektrycznej, 

- naprawa instalacji 

elektrycznej 

i odgromowej. 

 

 

2 700 

 

2 000 

 

17. PP6 - wymiana oświetlenia 

ewakuacyjnego, 

- roboty elektryczne. 

 5 504,67 

 

6 041,27 

 

18. PP15 - wymiana dwóch 

skrzynek 

hydrantowych, 

- roboty malarskie. 

 3 000 

 

 

6 575,52 
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19. PP16 - roboty malarskie, 

- naprawa pokrycia 

dachowego i instalacji 

odgromowej. 

 2 783,01 

5 542,71 

W tym 

ubezpieczenie 

1859 zł 

20. PP18 - roboty malarskie 

i budowlane. 

 4 399,86  

21. PP19 - montaż 

przeciwpożarowego 

wyłącznika prądu, 

- roboty malarskie 

i wymiana stolarki 

drzwiowej, 

- roboty elektryczne 

(oświetlenie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

24 661,50  

 

 

16 277,09 

 

 

2 200 

 

Razem 24 661,50 75 668,15  

Ogółem 505 127,48 300 307,26  

 

 

Kwota poniesiona na inwestycje w wodzisławskiej oświacie w 2020 roku to 

505 127,48 zł. Ogółem remonty, naprawy, przeglądy, awarie i konserwacje wyniosły 

348,988,47 zł. 
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Polityka społeczna 
 

 Ten dział dostarczy Państwu wiedzy na temat realizacji polityki w zakresie świadczeń 

pochodzących z budżetu miasta oraz działań m.in. w zakresie polityki prorodzinnej 

i zdrowotnej. 

 

Ochrona i promocja zdrowia 

Zarządzeniem nr OR-I.0050.69.2020 prezydenta miasta z 27 lutego 2020 roku 

w sprawie wyboru ofert na wspieranie zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego 

w 2020 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia przyznano dotacje dwóm organizacjom 

pozarządowym. Do rąk NGO’s trafiły w sumie 23 290 zł. 

 

Lp. Nazwa podmiotu Kwota dotacji 

1. Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek 

Działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych 

Tytuł zadania publicznego: „Nasze życie jest w naszych rękach” 

14 760 zł 

2. Fundacja Nowe Horyzonty 

Działania mające na celu promowanie zdrowia psychicznego 

Tytuł zadania publicznego: „Włącz pozytywne myślenie” 

8 530 zł 

 

 

Program polityki zdrowotnej 

Program zdrowotny pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych 

z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego” – konkurs ofert na jego realizację został ogłoszony 

zarządzeniem nr OR-I.0050.15.2020 prezydenta miasta Wodzisławia 21 stycznia 2020 roku. 

Jego realizatorem został Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży. 
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Zgodnie z umową zawartą 2 marca 2020 roku WORiT był odpowiedzialny za realizację 

programu w okresie od 2 marca do 11 grudnia 2020 roku. 

Program realizowany był w formie: 

1. wczesnej Interwencji – poprzez udzielanie świadczeń specjalistycznych 

(diagnozowanie medyczne, pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne, 

rehabilitacja lecznicza, prowadzenie terapii psychologicznej dzieci i rodziców, terapii 

logopedycznej, terapii pedagogicznej i terapii zajęciowej, terapii SI), 

2. grupowych zajęć korekcyjnych – poprzez udzielanie świadczeń specjalistycznych 

(kompleksowe i zespołowe działanie realizowane przy zastosowaniu różnych metod 

leczniczych i rehabilitacyjnych, które ma przywrócić dzieciom i młodzieży pełną lub 

możliwie maksymalną sprawność fizyczną). 

Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży na realizację programu 

otrzymał środki finansowe w wysokości 438 480 zł. Wykorzystał kwotę: 386 620 zł. 

Działania podjęte przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży 

w ramach programu zdrowotnego wraz z liczbą świadczeń to: 

1. Wczesna Interwencja – program obejmował kompleksową rehabilitację i terapię dzieci 

niepełnosprawnych lub zagrożonych nieprawidłowym rozwojem w wieku do 7 lat 

wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju. W ramach 

wczesnej interwencji podjęto następujące działania: 

 diagnozowanie medyczne, pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne, 

 rehabilitacja lecznicza, 

 prowadzenie terapii psychologicznej dzieci i rodziców, 

 prowadzenie terapii logopedycznej, 

 prowadzenie terapii pedagogicznej, 

 terapia SI, 

 terapia zajęciowa. 

Liczba świadczeń zdrowotnych: 1270 x 190 zł = 241 300 zł. 

2. Grupowe zajęcia korekcyjne – program obejmował kompleksowe i zespołowe działanie 

poprzez stosowanie różnych metod leczenia i rehabilitacji, które miały na celu 

przywrócenie dzieciom i młodzieży w wieku 7-18 lat pełnej lub możliwie maksymalnej 
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sprawności fizycznej. W ramach grupowych zajęć korekcyjnych dzieci korzystały 

z ćwiczeń korekcyjnych i korygujących wady postawy. 

Liczba świadczeń zdrowotnych: 1211 x 120 zł = 145 320 zł. 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizacja zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych jest prowadzona w postaci gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Uchwałą nr XIV/113/19 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 października 2019 roku został przyjęty Gminny program 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020. Jego głównym celem 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 uzależnień. 

Cele strategiczne Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na rok 2020 to: 

 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 uzależnień, 

 zwiększanie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 ograniczenie dostępności do alkoholu. 

Dysponenci środków na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych to: 

 Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miasta – plan: 567 411 zł, wykonanie: 119 208,21 zł, 



Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2020 

 

 

181 | S t r o n a  
 
 

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – plan: 50 000 zł, wykonanie: 47 498 zł, 

 Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla” – plan: 640 927 zł, wykonanie: 

640 223,40 zł, 

 Wydział Dialogu, Promocji i Kultury Urzędu Miasta – plan: 50 000 zł, wykonanie: 

33 450 zł, 

 Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim – plan: 4 000 zł, wykonanie: 2 000 zł, 

 łącznie w dziale 851 rozdziale 85154 – plan: 1 312 338 zł, wykonanie: 842 379,61 zł. 

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych znajdą Państwo na stronie www.wodzislaw-slaski.pl 

w zakładce Miejska komisja rozwiązywania problemów alkoholowych.  

 

Przeciwdziałanie narkomanii 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii realizacja 

zadań własnych gminy w tym zakresie prowadzona jest w postaci Gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii. Program na rok 2020 został przyjęty uchwałą nr XVI/129/19 

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku. Jego głównym celem 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 uzależnień. 

Cele strategiczne Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 to: 

 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci 

i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także 

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

 wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, 

http://www.wodzislaw-slaski.pl/
https://wodzislaw-slaski.pl/miejska-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych
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 pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

Na realizację Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku 

zaplanowano kwotę: 70 000 zł. Wykonanie to 50 566,99 zł. 

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji programu znajdą Państwo na stronie 

internetowej miasta www.wodzislaw-slaski.pl w zakładce Miejska Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

 

Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech 

Na terenie Wodzisławia Śląskiego funkcjonują i funkcjonowały w 2020 roku 

następujące podmioty świadczące opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech: 

1. Podmioty publiczne: 

a) Żłobek Miejski nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, os. XXX-lecia 61 – 50 miejsc. 

3. Podmioty niepubliczne: 

a) Akademia Dziecka Eureka, ul. Zgoda 9 – 30 miejsc, 

b) Klub Malucha Kreatywne Szkraby, ul. Partyzantów 2 – 15 miejsc, 

c) Niepubliczny Żłobek Mali Einsteini, ul. Leszka 10 – 45 miejsc, 

d) Niepubliczny Żłobek Bursztynek, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 – 12 miejsc. 

Zgodnie z uchwałą nr XIII/103/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 

25 września 2019 roku w sprawie wysokości i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie miasta podmiotom 

niepublicznym w tym zakresie została przyznana dotacja celowa na każde dziecko 

zamieszkałe na terenie Wodzisławia Śląskiego, objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, 

w wysokości 150 zł na miesiąc. Do niepublicznych podmiotów powędrowały dotacje. 

 

 

 

http://www.wodzislaw-slaski.pl/
https://wodzislaw-slaski.pl/miejska-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych
https://wodzislaw-slaski.pl/miejska-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych
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Lp. Nazwa podmiotu Kwota dotacji 

1. Niepubliczny Żłobek Mali Einsteini 43 050 zł 

2. Klub Malucha Kreatywne Szkraby Karolina Porwolik 13 050 zł 

3. Akademia Dziecka Eureka Bartłomiej Szczęch 36 000 zł 

4. Niepubliczny Żłobek Bursztynek 11 100 zł 

 

 

Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od podatku od nieruchomości 

zwalnia się żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty w zakresie nieruchomości 

zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Z tej możliwości skorzystały dwa 

podmioty w Wodzisławiu Śląskim. Natomiast na podstawie uchwały Rady Miejskiej zwolnione 

od podatku od nieruchomości są nieruchomości lub ich części zajęte na zorganizowaną opiekę 

nad dziećmi w wieku do trzech lat (skorzystały trzy podmioty). Łączna kwota zwolnienia 

z podatku od nieruchomości dotycząca wodzisławskich żłobków wyniosła w 2020 roku 

18 959,44 zł. 

 

Wodzisławska Rada Seniorów 

29 listopada 2017 roku uchwałą nr XXXVI/376/17 Rady Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego została utworzona Wodzisławska Rada Seniorów. Wszystkie informacje dotyczące 

Rady, która funkcjonowała także w 2020 roku dostępne są dla Państwa w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, w zakładce Wodzisławska Rada Seniorów. 

W tym dziale należy dodać, że liczba wydanych w 2020 roku Wodzisławskich Kart 

Seniora to 142. 

 

Wodzisławska Karta Rodzina 3+ 

Program „Rodzina 3+” skierowany jest do rodzin wielodzietnych i zastępczych 

zamieszkałych na terenie Wodzisławia Śląskiego, którym przysługuje prawo do posiadania 

https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/17960294
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Karty Dużej Rodziny przyznanej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie 

Dużej Rodziny. W 2020 roku wodzisławianie złożyli 86 wniosków o wydanie karty. Kart wydano 

w tym okresie 435. 

 

Karta Dużej Rodziny 

Karta Dużej Rodziny została wprowadzona ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 

Dużej Rodziny. To system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+, zarówno 

w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość 

tańszego 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. 

W 2020 roku w Wodzisławiu złożonych zostało 185 wniosków o wydanie karty. Kart wydano 

446. 

 

 

Pożytek publiczny 
 

W tym dziale przedstawiamy Państwu informację o wysokości nakładów finansowych 

przeznaczonych na realizację zadań gminnych poprzez otwarte konkursy ofert, liczbę 

ogłoszonych i rozstrzygniętych konkursów, liczbę organizacji pozarządowych realizujących 

zadania gminy w drodze otwartych konkursów ofert, informację o wnioskach o małe granty 

i ich przyznaniu lub odmowie. 
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Otwarte konkursy ofert 

Ogłoszone 

konkursy 

ofert 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba ofert 

podlegają-

cych ocenie 

merytorycz-

nej 

Nazwa organizacji, która otrzymała 

dotację, nazwa i tytuł zadania 

Wysokość 

przyznanej 

dotacji 

Ochrona 

i promocja 

zdrowia 

6 3 Wodzisławskie Stowarzyszenie 

Amazonek 

Działania mające na celu poprawę 

jakości życia osób chorych 

Tytuł zadania publicznego: „Nasze 

życie jest w naszych rękach” 

 

Fundacja Nowe Horyzonty 

Działania mające na celu 

promowanie zdrowia psychicznego 

Tytuł zadania publicznego: 

„Włącz pozytywne myślenie” 

14 760 zł 

 

 

 

 

 

 

8 530 zł 

Przeciw-

działanie 

uzależnie-

niom 

i patologiom 

społecznym 

7 6 Fundacja Nowe Horyzonty 

Prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej, 

edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania 

problemów narkomanii, 

w szczególności dla dzieci 

i młodzieży 

11 550 zł 
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Tytuł zadania publicznego: 

„Wybieram siebie” 

 

Klub Sportowy Towarzystwa 

Krzewienia Kultury Fizycznej 

„KARLIK” 

Działania mające na celu 

zapobieganie uzależnieniom 

poprzez zorganizowanie czasu 

wolnego dzieciom i młodzieży 

Tytuł zadania publicznego: 

„Wakacje z uśmiechem” 

 

 

 

 

 

66 400 zł  

– ze względu 

na pandemię 

klub 

zrezygnował 

z realizacji 

zadania 

Wspieranie 

i upowszech-

nianie kultury 

fizycznej 

8 8 Stowarzyszenie Przy Dziupli 

Rozwój i animacja lokalnego 

amatorskiego ruchu sportowego 

poprzez ogólnomiejskie imprezy 

sportowo-rekreacyjne, w tym także 

imprezy cykliczne 

Tytuł zadania publicznego: „Festyn 

Rodzinny <<Jesteśmy Razem>>” 

 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Baszta” 

Rozwój i animacja lokalnego 

amatorskiego ruchu sportowego 

poprzez ogólnomiejskie imprezy 

2 520 zł 

– ze względu 

na pandemię 

klub 

zrezygnował 

z realizacji 

zadania 

 

 

 

2 166 zł 

– ze względu 

na pandemię 

klub 

zrezygnował 
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sportowo-rekreacyjne, w tym także 

imprezy cykliczne 

Tytuł zadania publicznego: 

„Wodzisławskie dzieci już grają 

w szachy!” 

 

Młodzieżowy Klub Piłkarski Odra 

Centrum 

Rozwój i animacja lokalnego 

amatorskiego ruchu sportowego 

poprzez ogólnomiejskie imprezy 

sportowo-rekreacyjne, w tym także 

imprezy cykliczne 

Tytuł zadania publicznego: 

„I Wodzisławski Duathlon” 

 

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” 

 

 

z realizacji 

zadania 

 

 

 

 

8 938 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 361 zł 
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Klub Sportów Walki „Boxing Odra” 

Rozwój i animacja lokalnego 

amatorskiego ruchu sportowego 

poprzez ogólnomiejskie imprezy 

sportowo-rekreacyjne, w tym także 

imprezy cykliczne 

Tytuł zadania publicznego: 

„VIII Międzynarodowy Turniej 

Bokserski <<Boxing Day>> 

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: 

„Żyjemy zdrowo – aktywni 

sportowo” 

 

Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF 

Relaks 

Rozwój i animacja lokalnego 

amatorskiego ruchu sportowego 

poprzez ogólnomiejskie imprezy 

sportowo-rekreacyjne, w tym także 

imprezy cykliczne 

13 529 zł  

– ze względu 

na pandemię 

klub 

zrezygnował 

z realizacji 

zadania 

 

 

 

 

 

 

9 840 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 680 zł 

– ze względu 

na pandemię 

klub 

zrezygnował 

z realizacji 

zadania 



Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2020 

 

 

189 | S t r o n a  
 
 

 

Tytuł zadania publicznego: 

„Jubileuszowy XXX Grand Prix 

Wodzisławia Śląskiego w tenisie 

stołowym” 

Kultura, 

sztuka, 

ochrona dóbr 

kultury i 

dziedzictwa 

narodowego 

9 5 Wodzisławski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Aktywizacja społeczno-kulturalna 

seniorów 50+ 

Tytuł zadania publicznego: 

„Prawdziwa wiedza – to znajomość 

przyczyn”. Wykłady 2020 

 

Wodzisławski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Organizowanie na terenie miasta 

wydarzeń kulturalnych 

w szczególności: festiwali, 

koncertów, konkursów, spektakli, 

występów artystycznych 

Tytuł zadania publicznego: 

„Muzyczne spotkania seniorów 

2020” 

 

Izba Gospodarcza w Wodzisławiu 

Śląskim 

Działania mające na celu 

aktywizację mieszkańców 

2 350  zł  

– ze względu 

na pandemię 

Stowarzy-

szenie 

zrezygno-

wało z reali-

zacji zadania 

 

15 200 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 000 zł  

– rezygnacja    

z realizacji 

zadania 
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w zakresie kultury, sztuki ochrony 

dóbr dziedzictwa narodowego 

Tytuł zadania publicznego: 

„Działania mające na celu 

aktywizację mieszkańców 

w zakresie kultury, sztuki ochrony 

dóbr dziedzictwa narodowego” 

Pomoc 

społeczna 

1 1 Fundacja Pasja do Życia 

Działania w zakresie pomocy 

społecznej 

Tytuł zadania publicznego: 

„Zwiększenie aktywnego 

uczestnictwa seniorów w życiu 

społecznym poprzez działalność 

Klubu <<Senior +>>”                                   

35 000 zł 

Liczba 

ogłoszonych 

otwartych 

konkursów 

ofert 

Liczba 

rozstrzyg-

niętych 

otwartych 

konkursów 

ofert 

Liczba 

organizacji 

realizujących 

zadania 

gminy 

w ramach 

otwartych 

konkursów 

ofert 

Wysokość przyznanych dotacji Liczba 

ogłoszonych 

otwartych 

konkursów 

ofert 

5 5 8 108 179 zł 5 
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Małe granty 

Lp. Nazwa organizacji, 

która złożyła 

wniosek o mały 

grant 

Tytuł zadania Wnioskowana 

dotacja 

Decyzja 

1. Stowarzyszenie 

„Nasz Wodzisław” 

VII Wodzisławska 

Noc Teatrów 

10 000 zł Odmowa 

z przyczyn 

formalnych 

2. Stowarzyszenie 

„Nasz Wodzisław” 

VII Wodzisławska 

Noc Teatrów 

10 000 zł Przyznanie 

3. Uczniowski Klub 

Sportowy „Baszta” 

UKS „Baszta” 

Wodzisław Śląski 

w I Lidze Juniorów 

w Szachach 

5 500 zł Przyznanie 

Liczba złożonych 

uproszczonych 

ofert 

Liczba 

odrzuconych 

uproszczonych 

ofert 

Liczba 

przyznanych 

dotacji w ramach 

małych grantów 

Wysokość 

przyznanych 

dotacji 

Liczba 

złożonych 

uproszczonych 

ofert 

3 1 2 15 500 zł 3 
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Sport i rekreacja 
 

W Raporcie o stanie miasta muszą znaleźć się też informacje na temat organizacji 

imprez sportowo-rekreacyjnych oraz stanu bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta. Do 

tego działu dołączamy ponadto dane odnośnie do pomocy finansowej dla klubów sportowych. 

 

Imprezy sportowe 

Miniony rok pod każdym względem był wyjątkowy, także dla sportu i rekreacji. Obfitował 

w obostrzenia, zakazy, możliwości, nagłe zmiany planów. Pomimo wielu trudności udało nam 

się jednak zorganizować najważniejsze miejskie imprezy sportowo-rekreacyjne. 

 Bieg „Policz się z cukrzycą”  

 Niezmiennie od kilku lat Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” dołącza do 

działań związanych z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podobnie było i w roku 

minionym. 12 stycznia 2020 roku w Rodzinnym Parku Rozrywki niespełna 130 osób 

wystartowało w biegu pn. „Policz się z cukrzycą”. Z opłat startowych uzbierano łącznie kwotę 

2165,42 zł, w całości przekazaną na cele 28. finału. Wydarzenie pracownicy MOSiR-u 

zorganizowali wraz ze Stowarzyszeniem „Nasz Wodzisław”, Sztabem Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisławskim Klubem Naszej 

Ziemi, przy wsparciu miasta.  

 Akcja Zima  

 Wypoczywający uczniowie swój wolny czas mogli spędzić na lodowisku miejskim, 

w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” i na Krytej Pływalni „MANTA”, gdzie korzystali 

z różnego rodzaju atrakcji. Podsumowując: w 11 działaniach udział wzięło ponad 1000 osób.  

Na lodowisku miejskim przez dziewięć dni ferii prowadzone były bezpłatne zajęcia 

nauki jazdy na łyżwach. Ostatniego dnia w ramach gier i zabaw chętni mogli zmierzyć się 

z torem przeszkód Mistrzów Białego Orlika i spróbować sił w mini Short Tracku.  

Kryta Pływalnia „MANTA” jak co roku skusiła wodnym placem zabaw. Rozegrane 

również zostały zawody mające pokazać, kto pokona tor najszybciej. Instruktor rekreacji 
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i ratownicy przygotowali także gry i zabawy w wodzie, a wśród nich m.in. aqua aerobik dla 

dzieci i wodna koszykówka.  

Zawody saneczkarskie, cieszące się zwykle bardzo dużą popularnością w Rodzinnym 

Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”, musiały zostać odwołane przez niesprzyjające warunki 

atmosferyczne – brak śniegu. W ramach Akcji Zima najmłodsi odwiedzili chatę solną, gdzie 

razem z pracownikami MOSiR-u czytali bajki udostępnione przez Miejską i Powiatową 

Bibliotekę Publiczną w Wodzisławiu Śląskim. W ramach urozmaicenia, po seansie solnym 

uczestnicy zagrali w kalambury i gry planszowe.  

Jak co roku MOSiR "CENTRUM" nie zapomniał o młodych piłkarzach, więc rozegrano 

Turniej Białej Piłki, do którego zgłosiły się trzy sześcioosobowe drużyny chłopców. Turniej 

odbył się na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 5.  

 Wodzisławska Wirtualna Piątka  

 Wodzisławska Wirtualna Piątka to dostosowanie się do sytuacji epidemicznej 

i wymogów sanitarnych. Wodzisław wrócił do biegania. Impreza ruszyła 25 maja i trwała 7 dni. 

Uczestnicy mogli sprawdzić swoje możliwości fizyczne w rywalizacji sportowej dostosowanej 

do nowej rzeczywistości. Bieg na dystansie 5 km ścieżką zdrowia Rodzinnego Parku Rozrywki 

„Trzy Wzgórza” ukończyło około 30 zgłoszonych uczestników.  

 MITKO MTB XC Wodzisław Śląski 2020  

Pierwsze zawody sportowe w sezonie rozegrano w niedzielę, 5 lipca na ścieżkach 

Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton”. Rywalizacja w kolarstwie górskim pn. MITKO MTB XC 

Wodzisław Śląski 2020 przyciągnęła do miasta niespełna 130 uczestników. W tym roku 

wyjątkowo w rywalizacji nie wzięli udziału zawodnicy z Czech. Główna rowerowa pętla 

mierzyła ok. 3,5 km, którą zawodnicy musieli przejechać kilkakrotnie, w zależności od 

kategorii. W organizacji wydarzenia pomogli m.in. zawodnicy TKKF „Relaks”. 

 VI Nocny Bieg z Gwiazdami  

VI Nocny Bieg z Gwiazdami odbył się w sobotę, 18 lipca. Zawodnicy tradycyjnie 

wystartowali na trasę wyznaczoną ścieżkami Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” 

o godzinie 22:00. Bieg na dystansie 5 km ukończyły 142 osoby ze 150-osobowego limitu 

startujących.  
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 I Wodzisławski Duathlon  

I Wodzisławski Duathlon, pierwsza tego typu impreza w Wodzisławiu Śląskim odbyła 

się w niedzielę, 30 sierpnia w Rodzinnym Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza". W zawodach 

wystartowało indywidualnie 45 uczestników oraz 8 sztafet dwuosobowych. Zadaniem 

startujących było przebiegnięcie 3 km, następnie przejechanie na rowerze 10 km oraz 

ponownie 1,5 km biegu. Współorganizatorami wydarzenia byli MKP Odra Centrum Wodzisław 

Śląski oraz miasto Wodzisław Śląski.  

 Błękitna Wstęga Balatonu  

W niedzielę, 27 września odbyła się 11. Błękitna Wstęga Balatonu, impreza przełożona 

z marca. Łącznie na linii startu zameldowało się 133 uczestników w biegach dla dzieci 

i młodzieży oraz 191 uczestników w biegach na 5 i 10 kilometrów. Wydarzenie zorganizował 

MOSiR wspólnie z MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski oraz miastem.  

 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Wodzisław Śląski 2020  

7 listopada 2020 roku na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” odbyła 

się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży BMX Racing oraz Mistrzostwa Polski w jeździe 

indywidualnej na czas. W zawodach wzięło udział 70 zawodników i zawodniczek z różnych 

klubów kolarskich z Polski. Rywalizacja odbyła się w kategoriach żak, młodzik, junior młodszy, 

junior i elita.  

 Cykl Sobotnich Wycieczek  

Od 27 czerwca do 29 sierpnia odbywał się tegoroczny Cykl Sobotnich Wycieczek 

z MOSiR „CENTRUM”, który był dofinansowany z budżetu miasta. W organizowanych przez 

MOSiR dziewięciu wakacyjnych wyjazdach udział wzięło niespełna 150 osób. W minionym 

roku, ze względu na sytuację epidemiczną panującą na całym świecie, nie zostały 

zaplanowane wyjazdy zagraniczne. Na wycieczkowej mapie znalazły się takie miejsca jak: 

Jura Krakowsko-Częstochowska czy pobliskie Beskidy. Wycieczka na najwyższy szczyt 

Beskidu Żywieckiego, Babią Górę, przyciągnęła najwięcej zwolenników górskich wędrówek. 

Cykl wycieczek połączony był z wykładami profilaktycznymi, które, tak jak w ubiegłych latach, 

prowadziła Żaneta Rachwaniec-Szczecińska, psycholog posiadająca doświadczenie 

w postaci setki przepracowanych godzin z grupami szkoleniowymi i warsztatowymi. Od wielu 

lat w projekcie bierze udział przewodnik PTTK, posiadający odpowiednie kwalifikacje 
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i ogromne doświadczenie w wyprawach górskich, Piotr Kowalski. W sobotę, 26 września, 

zorganizowana została dodatkowa wycieczka. W związku z luzowaniem obostrzeń 

epidemicznych postanowiono wybrać się do Czech, w Wysoki Jesionik (Pradziad). Podczas 

wyjazdu również została przeprowadzona przez psychologa pogadanka na tematy profilaktyki 

życia bez nałogów.  

Wszystkie wydarzenie zorganizowane w czasie epidemicznym zostały 

przeprowadzone zgodnie z zaleceniami sanitarnymi i przepisami prawa obowiązującymi 

w terminie imprezy oraz bez udziału publiczności.  

 

Szkółki i zajęcia sportowe 

MOSiR „CENTRUM” prowadzi ograniczone szkolenie sportowe w ramach szkółek 

sportowych w dyscyplinach, w których na terenie miasta nie działa żaden klub sportowy. 

Podobnie jak w ubiegłych latach, w 2020 roku prowadzone były dwie szkółki: pływacka 

„MANTA” i rowerowa. 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.  

Kryta Pływalnia „MANTA” prowadzi systematyczne zajęcia nauki pływania dla dzieci 

i młodzieży oraz osób dorosłych. Wszyscy, którzy nabyli podstawowe umiejętności pływackie, 

mogli kontynuować ich doskonalenie w szkółce pływackiej „MANTA”. Powstają pierwsze klasy 

sportowe na bazie Zespołu Szkół nr 1 w dzielnicy Wilchwy, które mogą stanowić zalążek klubu 

sportowego z sekcją o profilu pływackim.  

Szkółka kolarska działa w ramach realizacji zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju 

Kolarstwa, poziom pierwszy – upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich”. Celem Szkółki 

kolarskiej MOSiR „CENTRUM” jest zaangażowanie uczniów w aktywność fizyczną, 

pozyskanie najzdolniejszych do szkolenia sportowego i uprawiania kolarstwa oraz 

wykorzystania roweru w pozalekcyjnych zajęciach propagujących kolarstwo. Ponadto istotnym 

aspektem są zdrowotne walory jazdy na rowerze. W sezonie 2020 treningi odbywały się 

w poniedziałki i środy od godziny 18:00, głównie na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy 

Wzgórza”. Wartością dodatkową realizacji programu była możliwość pozyskania w 2020 roku 
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sześciu rowerów do kolarstwa torowego. Szkółka Kolarska MOSiR "CENTRUM" również 

osiągała znaczące wyniki sportowe i zwyciężyła klasyfikację indywidualną Śląskiego Związku 

Kolarskiego 2020 w kategorii młodzik. Na pierwszym miejscu uplasował się Szymon 

Czerniecki z 159 punktami. Raptem o jeden punkt mniej zdobył Antoni Śmich, który nad 

trzecim zawodnikiem klasyfikacji osiągnął przewagę 24 punktów.  

 

Baza sportowo-rekreacyjna 

 Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”  

Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim jest centrum wypoczynkowo- 

-rekreacyjnym na terenie miasta, zlokalizowanym na powierzchni 23,838 ha. Czyni go to 

jednym z większych parków tego typu na Śląsku. Obiekt ulokowany jest między trzema 

wielkimi wodzisławskimi osiedlami: XXX-lecia, Piastów oraz Dąbrówki.  

Posiada kilkanaście zróżnicowanych atrakcji dla wszystkich pokoleń, kilka kilometrów 

różnorodnych ścieżek dla tych, którzy lubią spędzać czas aktywnie oraz dla tych, którym bliska 

jest rodzinna rekreacja, jedno z najwyższych linariów w Polsce (ok. 13 m), do tego tory 

rowerowe (BMX Racing, slop style, dirt jumping oraz tor pumptruck), skate park o powierzchni 

1700 m kw., plac zabaw, kompleks labiryntów, tory modeli zdalnie sterowanych, dziecięcy park 

linowy oraz wypożyczalnia sprzętu rekreacyjno-sportowego. Ten wyjątkowy, wypełniony 

atrakcjami park powstał z myślą o stworzeniu miejsca pozwalającego na rozrywkę i rekreację 

całym rodzinom. To naprawdę idealne miejsce dla całej rodziny. Łączna powierzchnia ścieżek 

i ciągów pieszo-jezdnych wynosi aż 31 113 m kw. Na terenie parku znajduje się ścieżka 

rowerowa o łącznej powierzchni 20 400 m kw., a ulokowany nieopodal osiedla XXX-lecia 

amfiteatr jest w stanie pomieścić około 500 osób. Goście Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy 

Wzgórza” mogą miło spędzić czas na specjalnie przygotowanych miejscach do grillowania 

(park dysponuje czterema takimi stanowiskami). Osoby preferujące aktywny tryb życia mogą 

korzystać z kilku kilometrów ścieżek pieszych, rowerowych. Ciekawą atrakcją jest strzelnica 

laserowa oraz zróżnicowana pod kątem trudności, dwukilometrowa ścieżka zdrowia. Strefa 

Rekreacji, poza wspomnianymi już stanowiskami grillowymi, oddaje do dyspozycji gości także 

teren wydzielony na ognisko, jak i: tor do buli, tor do gry w kapsle, stoły do gier planszowych 

i kręgle rosyjskie. Wstęp na teren parku pozostaje darmowy a większość atrakcji jest 
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bezpłatna. W centrum parku ulokowanego przy torze dla pojazdów zdalnie sterowanych nie 

mogło także zabraknąć części socjalnej, w tym osobnego pomieszczenia dla matek i dzieci.  

Działalność wypożyczalni sprzętu sportowego i chaty solnej:  

 w 2020 roku sprzęt sportowy był wypożyczany 2639 razy, dodatkowo sprzedano 

również 101 biletów wstępu do parku linowego (trasa maluch); największą 

popularnością cieszyły się gokarty jednoosobowe dla dzieci oraz rowery BMX i MTB. 

Spadek liczby wypożyczeń w stosunku do roku 2019 wyniósł około 60 proc.; chatę 

solną odwiedziło 115 osób (74 wejścia ulgowe, 41 wejść normalnych), dodatkowo 

sprzedano 4 karnety ulgowe i 1 karnet normalny;  

 pod koniec 2020 roku wypożyczalnia sprzętu sportowego wzbogaciła się o cztery nowe 

gokarty jednoosobowe z napędem nożnym, piętnaście par łyżworolek, cztery nowe 

rowery BMX oraz cztery hulajnogi elektryczne.  

Działania związane z utrzymaniem parku i zadania inwestycyjne: 

 zadania inwestycyjne:  

a. zabezpieczenie toru rowerowego BMX Racing oraz montaż tablic informacyjnych 

w celu poprawy bezpieczeństwa na torze BMX Racing,  

b. remont schodów terenowych prowadzących z terenu Rodzinnego Parku Rozrywki 

„Trzy Wzgórza” do Szkoły Podstawowej nr 28, 

c. wybrukowano ścieżkę doprowadzającą do ławki dla matki karmiącej,  

 przeglądy okresowe:  

a. 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),  

b. wykonano kontrolę przewodów wentylacyjnych oraz serwis i konserwację 

urządzeń wentylacji i klimatyzacji, 

c. wykonano coroczny przegląd techniczny obiektu kubaturowego – zabudowa 

kontenerowa, przegląd techniczny obiektów niekubaturowych, przegląd 

techniczny parku linowego (trasa maluch) oraz przegląd techniczny gaśnic, 

d. ponadto jak co roku wykonywane były bieżące prace konserwacyjne oraz 

utrzymanie ciągów pieszych, terenów zielonych oraz torów ziemnych w należytym 
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stanie (koszenie, odśnieżanie, usuwanie liści, piaskowanie, plewienie, 

zagęszczanie). 

 

 Kryta Pływalnia „MANTA”  

Obiekt składa się z basenu o wymiarach 25 m x 12,5 m, wyposażony jest w tor 

wypłycony o głębokości 80 cm z przeznaczeniem dla dzieci i osób uczących się pływać, windę 

dla osób niepełnosprawnych oraz jacuzzi. Na terenie obiektu działa także zewnętrzna strefa 

saun oraz balia z ciepłą wodą.  

Działania związane z utrzymaniem basenu i zadania inwestycyjne: 

 dostarczono i wymieniono złoże filtracyjne (węgiel aktywny z łupin orzecha 

kokosowego, piasek kwarcowy) w filtrach ciśnieniowych wraz z dezynfekcją,  

 dostarczono i zamontowano nowy łapacz włosów w jacuzzi,  

 wykonano balustrady ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wraz z montażem do nowej 

beczki w strefie saun,  

 zdemontowano i dokonano montażu ogranicznika przejścia ze stali nierdzewnej przy 

wyjściu z basenu do strefy saun,  

 zakupiono nowe paski i transpondery do systemu kontroli dostępu, sprzęt do ćwiczeń 

fitness oraz zainstalowano lustro na salce do ćwiczeń,  

 zamontowano przeszklenie recepcji celem zabezpieczenia przed COVID-19,  

 zakupiono 3 szt. kamer IP KENIK,  

 zamówiono i wykonano część nowego ogrodzenia panelowego pływalni wraz 

z zakupem i usługą nasadzeń roślin.  

 

 Ośrodek Rekreacyjny „Balaton” 

Ośrodek składa się z 54 ha parku leśnego i stanowi miejsce rekreacji oraz aktywnego 

wypoczynku zarówno wodzisławian, jak również ościennych miejscowości. W sercu parku 

znajduje się 3,5-ha zbiornik wodny zwany potocznie wodzisławskim „Balatonem”, gdzie 

w sezonie letnim działa fontanna pływająca. W obrębie zbiornika wodnego adaptowano 

i oznakowano naturalne ścieżki i dukty leśne do potrzeb rekreacji (jazda na rowerze, bieganie, 

nordic walking). Ponadto w okresie letnim na terenie parku działa: kąpielisko składające się 

z części dla nieumiejących pływać (część płytka) oraz z części dla umiejących pływać (część 
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głęboka), piaszczysta plaża, na której usytuowano boisko do siatkówki plażowej, 

wypożyczalnia sprzętu pływającego (kajaki, rowerki wodne). 

Działania związane z utrzymaniem ośrodka:  

 wykonano ławki przenośne z wykorzystaniem materiału po byłej muszli koncertowej,  

 naprawiono pęknięcie ściany od strony parkingu, uszczelniono dach budynku dawnej 

„Syrenki” i wypożyczalni sprzętu pływającego, wymalowano część pomieszczeń 

parteru budynku, 

 oddano do przeglądu i naprawy fontannę pływającą, 

 

 Lodowisko miejskie - ul. Tysiąclecia 25  

Lodowisko jest obiektem sezonowym, którego proces uruchomienia przypada na 

przełom listopada i grudnia każdego roku. W ubiegłym roku ze względu na stan epidemiczny 

lodowisko nie zostało otwarte.  

 

 Stadion miejski i boiska piłkarskie:  

Stadion miejski zlokalizowany jest przy Bogumińskiej 8. Znajdziemy na nim boisko 

piłkarskie o nawierzchni naturalnej, wraz z zapleczem socjalnym. Na boisku w rundzie 

wiosennej sezonu 2020/21 mecze mistrzowskie rozgrywają drużyny:  

 MKP Odra Centrum – juniorzy,  

 SWD Wodzisław – seniorki i juniorki,  

 Odra Wodzisław SA – seniorzy,  

 WSP Wodzisław – trampkarze.  

Poza boiskiem piłkarskim na terenie stadionu miejskiego znajduje się bieżnia 

lekkoatletyczna o podłożu naturalnym, gdzie wodzisławianie mogą uprawiać tak popularne 

bieganie. Ponadto w normalnych warunkach, w godzinach dopołudniowych odbywają się tu 

zajęcia z wychowania fizycznego pobliskich wodzisławskich szkół.  

Na terenie stadionu miejskiego znajduje się także zespół kortów tenisowych, zarówno 

krytych, jak i otwartych, działających na zasadach komercyjnych, ale też cieszący się 

popularnością workout park.  
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Działania związane z utrzymaniem obiektu:  

 przed rozpoczęciem rundy całkowicie wyremontowane zostały dwie szatnie 

sportowe w budynku MOSiR; obecnie obiekt dysponuje czterema nowocześnie 

wyposażonymi szatniami,  

 planowany jest remont szatni gospodarzy oraz pokoju dla sędziów,  

 ze względu na intensywne wykorzystanie płyty boiska konieczny jest także odpowiedni 

system nawożenia płyty boiska środkami chemicznymi. 

 

 Boisko treningowe – ul. Skrzyszowska 

To plac treningowy o nawierzchni naturalnej, na którym wyznaczone jest 

pełnowymiarowe boisko piłkarskie. W rundzie wiosennej sezonu 2020/21 zajęcia treningowe 

prowadzą tu drużyny:  

 MKP Odra Centrum – juniorzy i trampkarze,  

 SWD Wodzisław – seniorki i juniorki,  

 Odra Wodzisław – seniorzy.  

Mecze mistrzowskie rozgrywają także zespoły MKP Odra Centrum (juniorzy 

i trampkarze).  

Działania związane z utrzymaniem obiektu:  

 planowany jest zakup boksów dla zawodników rezerwowych oraz częściowy remont 

ogrodzenia,  

 w dalszej perspektywie niezbędne jest wyposażenie obiektu w kontenery socjalne 

(szatnie dla zawodników, sędziów, magazyn),  

 ze względu na intensywne wykorzystanie płyty boiska konieczny jest także odpowiedni 

system nawożenia płyty boiska środkami chemicznymi.  

 

 Obiekt Wilchwy – ul. Jastrzębska 

To boisko piłkarskie o nawierzchni naturalnej wraz z zapleczem socjalnym, na którym 

w rundzie wiosennej sezonu 2020/21 mecze mistrzowskie oraz zajęcia treningowe rozgrywają 

drużyny KS Wicher Wilchwy.  
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Działania związane z utrzymaniem obiektu:  

 na terenie obiektu zasadne jest wykonanie studni głębinowej, systemu nawadniania 

płyty boiska,  

 w okresie letnim jest to wraz z programem nawożenia płyty środkami chemicznymi 

niezbędne do prawidłowego utrzymania stanu płyty boiska przy dużej częstotliwości 

prowadzenia zajęć.  

 

 Obiekt Kokoszyce – ul. Pszowska 

Mowa o boisku piłkarskim o nawierzchni naturalnej wraz z zapleczem socjalnym, na 

którym w rundzie wiosennej sezonu 2020/21 mecze mistrzowskie oraz zajęcia treningowe 

rozgrywają drużyny KS 25 Kokoszyce.  

Działania związane z utrzymaniem obiektu:  

 na terenie obiektu zasadne jest wykonanie studni głębinowej i systemu nawadniania 

płyty boiska,  

 w okresie letnim niezbędne jest wykonanie nawożenia płyty środkami chemicznymi. 

Jest to konieczne do prawidłowego utrzymania stanu płyty boiska przy dużej 

częstotliwości prowadzenia zajęć.  

 

 Obiekt Zawada – ul. Młodzieżowa 

To boisko piłkarskie wraz z zapleczem socjalnym o nawierzchni naturalnej, na którym 

w rundzie wiosennej sezonu 2020/21 mecze mistrzowskie oraz zajęcia treningowe rozgrywają 

drużyny Naprzód 46 Zawada.  

Działania związane z utrzymaniem obiektu:  

 na terenie obiektu zasadne jest wykonanie studni głębinowej, systemu nawadniania 

płyty boiska,  

 w okresie letnim niezbędne jest wykonanie nawożenia płyty środkami chemicznymi do 

prawidłowego utrzymania stanu płyty boiska przy dużej częstotliwości 

prowadzenia zajęć, 
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 remontu wymagają także szatnie sportowe i pomieszczenia wewnątrz budynku 

socjalnego oraz wymiana instalacji i kotła CO. 

 aktualizacja: 13 maja 2021 roku w wyniku ekstremalnych warunków pogodowych 

obiekt został uszkodzony. Przedmiot szkody: osunięcie skarpy, nasypu wzdłuż płyty 

boiska, naruszenie fundamentów ciągu nadziemnego. Szacunkowa wartość 

uszkodzonego mienia to 400 tys. zł. Szkoda majątkowa została zgłoszona 

do ubezpieczyciela. 

 

 Obiekt Bagienko – ul. Chrobrego 

Chodzi o boisko piłkarskie wraz z zapleczem socjalnym o nawierzchni naturalnej, na 

którym w rundzie wiosennej sezonu 2020/21 mecze mistrzowskie oraz zajęcia treningowe 

rozgrywają drużyny MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski.  

Działania związane z utrzymaniem obiektu:  

 na terenie obiektu zasadne jest wykonanie systemu nawadniania płyty boiska,  

 w okresie letnim niezbędne jest wykonanie nawożenia płyty środkami chemicznymi, 

konieczne jest to do prawidłowego utrzymania stanu płyty boiska przy dużej 

częstotliwości prowadzenia zajęć,  

 obiekt wymaga także remontu pod kątem ogrodzenia boiska, termomodernizacji 

budynku socjalnego oraz wymiany instalacji i kotła c.o. 

 

Na wszystkich wymienionych obiektach zasadne są uwzględnienie i zachowanie 

wszelkich procedur związanych ze stanem epidemiologicznym w zakresie przystosowania 

obiektów do prowadzenia zajęć sportowych. 

 

Otwarte konkursy w zakresie sportu 

Poniższa tabela zawiera listę wodzisławskich klubów, które w ramach konkursów ofert 

w zakresie sportu otrzymały dotacje z miasta. Łączna kwota udzielonego w ten sposób 

w 2020 roku wsparcia to 597 773 zł. Liczba złożonych w roku minionym ofert wynosi 17, 

natomiast ofert podlegających ocenie merytorycznej – 15. 
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Lp. Nazwa klubu, który otrzymał dotację Wysokość dotacji 

1. Klub Sportowy „Wicher Wilchwy” 68 850 zł 

2. Młodzieżowy Klub Sportowy „Zorza” Wodzisław Śląski 59 520 zł 

3. Klub Sportów Walki „Boxing Odra” 8 146 zł 

4. Ognisko Specjalistyczne TKKF „Karate-Do” 7 930 zł 

5. Ludowy Klub Sportowy „Naprzód 46 Zawada” 61 633 zł 

6. Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Relaks” 6 900 zł 

7. Międzyszkolny Klub Sportowy 44 145 zł 

8. Młodzieżowy Klub Piłkarski Odra Centrum Wodzisław Śląski 98 176 zł 

9. Klub Sportowy 25 Kokoszyce 29 034 zł 

10. Klub Sportowy SKI TEAM 21 624 zł 

11. Uczniowski Klub Sportowy „Baszta” 22 945 zł 

12. Żeński Klub Koszykarski „Olimpia” 68 272 zł 

13. Akademia Sportowa TOP TEAM 17 334 zł 

14. Uczniowski Klub Sportowy „Strzał Wodzisław” 23 264 zł 

15. Odra Wodzisław Śląski Sp z o.o. 60 000 zł 
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Kultura 
 

 W Wodzisławiu Śląskim działa silna grupa jednostek organizacyjnych miasta 

zajmujących się kulturą. Mowa o Wodzisławskim Centrum Kultury, Miejskiej i Powiatowej 

Bibliotecze Publicznej oraz Muzeum. Zachęcamy do lektury poniższych treści, z których 

dowiedzą się Państwo m.in., jakie wydarzenia w roku ubiegłym zorganizowało WCK, ilu 

użytkowników miała nasza Biblioteka, czym zajmowali się pracownicy Muzeum. 

 

Wodzisławskie Centrum Kultury 

W ofercie kulturalnej Wodzisławskiego Centrum Kultury w 2020 roku znalazło się wiele 

wydarzeń i aktywności. WCK zorganizowało koncerty, spektakle, przeglądy, festiwale: 

 koncert noworoczny pt. „A wczora z wieczora” – występ uczniów Państwowej Szkoły 

Muzycznej I st. im Wojciecha Kilara w Wodzisławiu Śląskim i Wodzisławskiej Orkiestry 

Rozrywkowej (kościół pw. WNMP w Wodzisławiu Śląskim; 500 osób), 

 jubileuszowe XXVI Międzynarodowe Wodzisławskie Spotkania Kolędowe (kościół pw. 

WNMP w Wodzisławiu Śląskim; 250 osób), 

 widowisko operetkowe „Wiedeń moich marzeń” z cyklu „Fascynacje Bogusława 

Kaczyńskiego” w wykonaniu artystów Sceny Orfeo z Warszawy. Wystąpili: Joanna 

Trafas – sopran, Aleksandra Wiwała – sopran, Łukasz Gaj – tenor, Krzysztof Marciniak 

– tenor, Zespół wokalno-taneczny „Orfeum”: Marta Dobrowolska-Rezinkin, Anna 

Jakiesz-Błasiak, Magdalena Marcinkowska-Łamacz, Katarzyna Wysłucha, Mikołaj 

Król, Przemysław Łamacz, Jurij Stesew i Bogdan Szolc oraz Zespół Straussowski. 

Scenariusz, reżyseria i prowadzenie: Krzysztof Korwin-Piotrowski, choreografia: Anna 

Siwczyk (335 osób), 

 spektakl teatralny „Żona do adopcji”. Wystąpili: Olga Borys, Marek Pitucha oraz Jakub 

Wons (340 osób), 

 Pan Li na Dzień Kobiet – występ iluzjonisty kabaretowego (150 osób), 

 koncerty w sali widowiskowej WCK: 

a. Krystyna Giżowska z okazji Dnia Babci i Dziadka (340 osób), 

b. Baciary (340 osób), 

c. Daria Zawiałow (340 osób), 



Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2020 

 

 

205 | S t r o n a  
 
 

 

d. Julia Pietrucha – w ramach trasy „FOLK it! TOUR” (230 osób), 

e. koncert fortepianowy Piotra Sałajczyka w ramach 15. Międzynarodowego Festiwalu 

im. G.G. Gorczyckiego (76 osób), 

f. koncert Ørganek w Nowym Świecie w ramach trasy koncertowej zespołu (137 osób), 

g. zespół Przemysław Strączek Quartet – Zaduszki Jazzowe w WCK (26 osób), 

 koncerty online na żywo: 

a. Gallileous (1266 osób), 

b. Najcieplejsze Miejsce na Ziemi – Reggae Festiwal (50 000 osób), 

c. Kokoszyczanki (815 osób), 

d. Robert Kempa (261 osób), 

e. Roksana Ostojska i Alicja Tarasek z Wodzisławskiej Orkiestry Rozrywkowej 

(1243 osób), 

f. Blend (473 osoby), 

g. Wojciech Ciuraj z zespołem (754 osoby), 

h. Aleksander Żelezny (439 osób);Vocalsi (1010 osób), 

i. Piec Duo (459 osób), 

j. Opozycja (773 osoby), 

k. Maja Czyż i Paweł Gwoźdź (375 osób), 

l. Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa (1491 osób). 

3 064 osób wzięło udział w koncertach, spektaklach, przeglądach. Natomiast 

w wydarzeniach online uczestniczyło 59 359 osób. 

Wśród imprez współorganizowanych lub organizowanych w Wodzisławskie 

Centrum Kultury w 2020 roku znalazły się: 

 koncert chóru Canticum Novum i orkiestry Camerata Nova w kościele pw. Matki Boskiej 

Wszechpośredniczki Łask i św. Antoniego (Jedłownik; 350 osób), 

 IV Festiwal Karaoke „Śpiewamy” (340 osób), 

 jubileusz 15-lecia nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Liceum 

Ogólnokształcącemu w Wodzisławiu Śląskim (340 osób), 

 Turniej Brydżowy Par o Puchar Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego (40 osób), 

 wystawa konkursowa kanarków i ptaków egzotycznych (300 osób). 

1370 osób wzięło udział w imprezach współorganizowanych przez WCK. 



Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2020 

 

 

206 | S t r o n a  
 
 

 

 W murach Wodzisławskiego Centrum Kultury funkcjonuje Kino Pegaz, z którego oferty 

w 2020 roku skorzystało 7610 osób. Wydarzenia/akcje związane z kinem w roku ubiegłym: 

 „Ferie z Kinem Pegaz”: wyświetlono sześć filmów familijnych na ośmiu seansach 

(920 osób); 

 seanse w Kinie Pegaz: wyświetlono 92 filmy na 220 seansach (3810 osób); 

 Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – projekcje dla szkół: wyświetlono 10 filmów na 

14 seansach (2880 osób). 

Mówiąc o WCK, nie sposób nie wspomnież o Amatorskim Ruchu Artystycznym 

„ARA”. W 2020 roku z oferty zajęć popołudniowych korzystało ok. 800 osób. Funkcjonowało 

w tym czasie 16 zespołów/kół zainteresowań, w tym KTT SPIN, Miraż, Teatr Tańca Memento, 

AKROBREAK, ZPiT Vladislavia, koło plastyczne, koło ceramiki, Dzieci Cioci Kloci, Artystyczna 

Rodzinka Seniorów Nie Dejmy Sie, Breakdance, Klub Młodego Odkrywcy, Legomaniacy, 

Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa, lekcje gry na pianinie. Harmonogram zajęć 

popołudniowych wzbogacały dodatkowe sekcje działające na zasadach wynajmu sali: Zumba 

Fitness – dwie grupy, Salsa – dwie grupy, kurs tańca towarzyskiego – dwie grupy, ćwiczenia 

gimnastyczne amazonek, lekcje gry na instrumentach Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych, 

w tym lekcje keyobordu i gitary. 

Występy i warsztaty z udziałem zespołów „ARA” w 2020 roku to: 

 Koncert Noworoczny Wodzisławskiej Orkiestry Rozrywkowej w kościele WNMP 

w Wodzisławiu Ślaskim, 

 występ grupy seniorów w Śląskim Centrum Medycznym na Wilchwach, 

 występ grupy seniorów Nie Dejmy Sie w Bractwie Osób Niepełnosprawnych Związku 

Górnośląskiego w Gorzycach, 

 koncert grupy seniorów Nie Dejmy Sie w Restauracji Ostrawa zorganizowany dla par 

świętujących jubileusz 50-lecia małżeństwa pn. „Od zielonych do złotych godów”, 

 obóz/warsztaty artystyczne dla członków grup Zespołu Pieśni i Tańca Vladislavia 

w Białym Dunajcu, 

 przeglądy i festiwale w WCK: V edycja YETI (Young Explorer, Technican, Inventor) 

– impreza dla miłośników lego, majsterkowania i eksperymentów 

naukowo-technicznych. 
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Wszystkie szczegóły na temat oferty Amatorskiego Ruchu Artystycznego „ARA”, 

działającego w Wodzisławskim Centrum Kultury, mogą Państwo przeczytać na: 

 stronie WCK www.wck.wodzislaw-slaski.pl, 

 blogu rozwinskrzydlazara.blogspot.com, 

 fanpage’ach na Facbooku WCK i ARA, 

 fanpage’ach poszczególnych zespołów: Miraż, KTT SPIN, ZPiT Vladislavia, 

Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa, Akademia Techniczna Małolata, TT Memento, 

Akrobreak, Nie Dejmy Się, Ciocia Klocia kreatywna animacja. 

Ponadto relacje z wydarzeń i ich zapowiedzi regularnie znajdują miejsce w „Gazecie 

Wodzisławskiej”, na jej stronie www i fanpage’u na Facebooku. Promocję wydarzeń ARA 

wspiera również portal miejski www.wodzislaw-slaski.pl i inne media lokalne. 

„ARA” – podsumowanie w liczbach: 

 ok. 800 uczestników zajęć, 

 ok. 2100 różnorodnych zajęć i prób, 

 10 zakresów tematycznych zajęć dla wszystkich grup wiekowych 

 16 zespołów/sekcji w „ARA”, 

 sześć różnego rodzaju imprez (w tym estradowe, plenerowe, edukacyjne, przeglądy 

i inne), 

 jeden wyjazd (na występy i konkursy, obozy artystyczne, warsztaty), 

 554 posty opublikowane w czasie zawieszonych zajęć stacjonarnych 

Wodzisławskie Centrum Kultury stawia także na edukację kulturalną. Z oferty WCK 

w jej ramach skorzystało w 2020 roku 4 872 osób. Oferta dla placówek oświatowych 

(zorganizowana widownia szkolna i przedszkolna) to: 

 sześć spektakli teatralnych zorganizowanych przez agencje zewnętrzne: trzy spektakle 

teatralne dla szkół i przedszkoli – Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia, dwa spektakle 

teatralne dla szkół – Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia, jeden spektakl teatralny 

dla szkół – Cogito Grzegorz Sitkowski (1 900 osób), 

 14 seansów dla szkół i przedszkoli w ramach cyklu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej 

(wyświetlono 10 filmów, udział: 2 880 osób), 

 Wodzisławski Festiwal Wokalny „Zostań idolem” dla uczniów szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych oraz dorosłych (działanie online; 42 osoby), 

http://www.wck.wodzislaw-slaski.pl/
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 konkurs plastyczny „W fabryce Świętego Mikołaja” dla dzieci w wieku 6-9 lat (działanie 

online; 50 osób). 

Akcja „Zima w mieście” 2020 zorganizowana przez Wodzisławskie Centrum Kultury 

– z tej oferty skorzystało 1 446 osób. Opierała się o: 

 osiem seansów filmowych dla dzieci („Rodzina Adamsów” – 85 osób, „Mój przyjaciel 

Ufik” – 108 osób, „Był sobie pies 2” – 119 osób, „Śnieżna paczka” – 135 osób, „Mój 

przyjaciel Ufik” – 85 osób, „Śnieżna paczka” – 109 osób, „Salma w krainie dusz” 

– 84 osoby, „Kraina Lodu 2” – 323 osoby; w sumie 1048 osób), 

 trzy warsztaty plastyczne (warsztaty origami – wyklejanie postaci z bajek filmowych 

– 14 osób, warsztaty plastyczne – prezent na dzień babci i dziadka – 24 osób, 

warsztaty tworzenia biżuterii ze lnianych sznurków – sześć osób; w sumie 44 osoby), 

 karnawałowy balik przebierańców dla dzieci (4-9 lat) pn. „W krainie lodu” – konkursy 

i zabawy, prowadzenie: Ciocia Klocia (39 osób), 

 spektakl iluzji w wykonaniu Sebastiana Grabowskiego (315 osób). 

Strefa rodzinnej aktywności Wodzisławskiego Centrum Kultury, z której w 2020 roku 

skorzystało 535 osób, to: 

 Rodzinne spotkania z teatrem „Piracka przygoda” – Teatr Lalki Marka Żyły (100 osób), 

 Rodzinne spotkania z teatrem „Zielony Kopciuszek” – Teatr Kultureska (117 osób), 

 „Zabawy wokół kina” z bohaterami filmu Mulan, animacje i zabawy plastyczne (5 osób), 

 Rodzinne spotkania z teatrem „Królewna Fasolka” – Teatr Trip (40 osób), 

 „Tu i teraz” – warsztaty z makramy, prowadzenie: PillowArt (7 osób), 

 „Tu i teraz” – modowy galimatias, farbowanie ubrań metodą Tie Dye, powadzenie: 

Pracownia Galimatias (6 osób), 

 Współorganizacja przyjęć urodzinowych dla dzieci – współpraca ze Szkołą Tańca 

i Animacji Tańczymy Joanny Dziedzic (24 spotkania – 260 osób). 

W akcji „Lato w mieście 2020” Wodzisławskiego Centrum Kultury wzięło udział 

366 osób. Zorganizowano: 

 Wakacyjne Kino Dzieci – 24 seansów („Śnieżka i fantastyczna siódemka” – 28 osób, 

„Naprzód” – 40 osób, „Miś Bamse i supermiód” – 15 osób, „Chłopiec i wilk” – 33 osoby, 

„Gang zwierzaków” – 55 osób, „Bayala i ostatni smok” – 34 osoby, „Słoń Benjamin”  
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– 16 osób, „Turu. W pogoni za sławą” – cztery osoby, „Samsam” – trzy osoby). 

Dodatkowo, 82 osoby skorzystały w sierpniu z oferty kina Pegaz w ramach półkolonii 

organizowanych przez Gosław Sport Center (310 osób), 

 dwa warsztaty plastyczne (Moja wakacyjna ekotorba, Zmalujmy coś!; 21 osób), 

 jedne warsztaty florystyczne – wakacyjne kompozycje (7 osób), 

 jedne zajęcia ruchowe – wakacyjne kalambury (2 osób), 

 trzy bajeczne warsztaty taneczne z instruktorem Teatru Tańca Memento (10 osób), 

 dwa warsztaty Jazz Dance Summer – warsztaty taneczne z instruktorem Zespołu 

Tanecznego Miraż (16 osób). 

WCK stoi ponadto za cyklem spotkań „COOLturalny gość WCK”, organizowanym 

z redakcją „Gazety Wodzisławskiej”. Z tej oferty skorzystały w minionym roku 1452 osoby. 

W ramach cyklu odbyły się: 

 spotkanie/występ Roberta Kempy (50 osób), 

 spotkanie z Marcinem Kostem (215 osób), 

 Festiwal dokumentu „Optyka wymienna” – spotkanie z Agnieszką Pajączkowską, 

Mariuszem Foreckim i Ziemowitem Szczerkiem oraz wywiady: Mariusz Forecki 

(95 osób), Agnieszka Pajączkowska (75 osób), Ziemowit Szczerek (65 osób), 

 spotkanie poetyckie z Grupą Lokalnych Twórców (261 osób), 

 spotkanie z Rafałem Karwotem z zespołu Tabu (338 osób), 

 spotkanie z Pawłem Piotrem Reszką (zadanie organizowane w partnerstwie 

z Biblioteką Śląską) (185 osób), 

 spotkanie z Piotrem Sobikiem (168 osób). 

Wśród dodatkowych działań WCK należy wymienić: 

 VI Festiwal Weselny – Targi Ślubne, udział 36 firm związanych z organizacją przyjęć 

weselnych (300 osób); 

 konkurs fotograficzny „Człowiek w przestrzeni Wodzisławia Śląskiego”, 15 prac 

fotograficznych, pięciu autorów. 
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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

Biblioteka jest główną publiczną biblioteką miasta i powiatu. Zapewnia obsługę 

biblioteczną mieszkańców naszego miasta i powiatu. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb 

czytelniczych i informacyjnych mieszkańców regionu, upowszechnianiu wiedzy i nauki, 

rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej. 

Do podstawowych  zadań  jednostki należą: gromadzenie, opracowywanie, a także 

przechowywanie materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz  działań 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 sprawuje nadzór merytoryczny nad   

siedmioma filiami na terenie miasta oraz nad ośmioma bibliotekami gminnymi i miejskimi wraz 

z podległymi filiami (18) z terenu powiatu. Zadania zrealizowano w 2020 roku. 

 W minionym roku dotacje na działalność jednostki wynosiły: 

 1 731 754 zł – dotacja z miasta Wodzisławia Śląskiego, 

 150 000 zł – dotacja z powiatu wodzisławskiego, 

 150 000 zł – dotacja celowa z miasta Wodzisławia Śląskiego (dokończenie zadania 

„Przebudowa części wejściowej MiPBP wraz z lokalizacją windy), 

 12 384 zł – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – „Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych”, 

 5 016 zł – Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – „Zakup  

nowości wydawniczych do bibliotek publicznych". 

Księgozbiór. Mówiąc o nim, należy wspomnieć, że ze środków samorządowych za 

2020 rok zakupiono 3 224 książek za sumę 77 269,69 zł. Priorytetem gromadzenia zbiorów 

jest Biblioteka Główna, do której trafiło 2 530 woluminów na kwotę 60 185,47 zł. Z dotacji 

Biblioteki Narodowej zakupiono 554 egzemplarze za kwotę 12 384 zł. Ponadto wodzisławska 

książnica pozyskała 971 książek – darów na kwotę 15 557,37 zł. 

Gromadzeniem i opracowaniem zbiorów nieksiążkowych zajmuje się w naszej 

Bibliotece Dział Muzyczny. W minionym roku zakupiono 695 płyt CD i DVD oraz audiobooków 

na łączną kwotę 17 555 zł, w tym 228 sztuk płyt CD i DVD o wartości 7 988,43 zł oraz 

467 książek audio na sumę 9 566,57 zł. Ze środków Starostwa Powiatowego wydatkowano 
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8 610,39 zł. Stan zbiorów Działu Muzycznego na 31 grudnia 2020 roku wyniósł 

21 516 egzemplarzy, w tym: płyt CD, DVD (10 034 egzemplarzy), książki audio 

(3 839 egzemplarzy), książka mówiona (398 egzemplarzy), płyty gramofonowe 

(5 933 egzemplarzy), nuty, książki (1 312 egzemplarzy). 

W 2020 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej zarejestrowano 

8956 czytelników, którzy odwiedzili naszą Bibliotekę 62 952 razy i wypożyczyli 

140 335 egzemplarzy zbiorów. Szersze informacje umieściliśmy w poniższej tabeli. 

 

Czytelnictwo i działalność Biblioteki Głównej oraz filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Wodzisławiu Śląskim w 2020 roku 

Centrala lub filia  Liczba 

czytelników 

Liczba odwiedzin czytelników 

wypożyczających książki 

Liczba wypożyczeń 

na zewnątrz 

Centrala 6 754 48 835 109 522 

Filia nr 1 Wilchwy 261 1 630 4147 

Filia nr 2 Szpital 113     404 991   

Filia nr 5 Radlin-

Remiza 

195   875 2 524 

Filia nr 9 Kokoszyce 218   1 338   2 204   

Filia nr 10 Zawada 271 1 216 1 640 

Filia nr 13 os. XXX-

lecia 

955   7 214 16 023 

Filia nr 15 Jedłownik 189 1 440 3 284    

Łącznie 8 956 62 952 140 335 
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Czytelnictwo dorosłych w 2020 roku kształtowało się na dobrym poziomie, mimo 

dwukrotnego zamknięcia bibliotek z powodu epidemii oraz wielu obostrzeń z tym związanych 

(ograniczenia liczby osób w pomieszczeniach wypożyczalni, brak wolnego dostępu do półek, 

zmiany godzin otwarcia, kwarantanny książek). Dane statystyczne wykazały spadek liczby 

zarejestrowanych czytelników oraz spadek odwiedzin, co jest uzasadnione. Zanotowano 

natomiast wzrost liczby rezerwacji konkretnych tytułów, głównie nowości i bestsellerów oraz 

wzrost liczby zapytań o dostępność książek z różnych dziedzin wiedzy. W większości były to 

współczesne powieści obyczajowe (dominowała literatura polska), romanse, kryminały, 

thrillery psychologiczne, literatura fantastyczna, biografie, poradniki, kulinaria, książki 

historyczne. Do najbardziej poczytnych tytułów należały: „Pacjentka”, „Złota klatka”, 

„Tatuażysta z Auschiwitz”, „Na skraju załamania”, „Posłuszna żona”, „Pokój motyli”. 

W 2020 roku największą grupę czytelników odwiedzających Bibliotekę stanowili 

czytelnicy aktywni zawodowo (ok. 55 proc.). Osoby niezatrudnione oraz emeryci to 31 proc. 

ogółu, natomiast młodzież ucząca się i studenci – 14 proc. Zamknięcie szkół i uczelni oraz 

nauka w trybie online nie zmniejszyły zapotrzebowania na lektury i opracowania czy literaturę 

naukową. Dobry, przejrzysty katalog oraz zakup nowości wydawniczych spowodował, że 

miejska jednostka była atrakcyjnym i bezpiecznym miejscem dla czytelników. Dodatkowo 

promowała platformę IBUK LIBRA, Legimi, w ramach, której zanotowano 553 logowań, 

2735 sesji, 3 596 otwarć oraz 38 299 otwartych stron. 

 Biblioteka ma na swoim koncie spotkania autorskie dla dorosłych, zorganizowane 

w 2020 roku. Były to: 

 „Popołudnia z pasją" – cykl spotkań dla pań przy współpracy z Haliną Socha 

– wodzisławianką, autorką serii książek skierowanych do kobiet (odbyły się 

trzy spotkania), 

 spotkanie z Pawłem Porwołem – promocja publikacji wydanej przez Starostwo 

Powiatowe: „Zapomniane zdroje wód siarkowych i kopalni siarki”, 

 6 marca – wieczór poetycko-muzyczno-malarski „Wieczór dla Ciebie" z udziałem Ewy 

Pleszczyńskiej, Barbary Kowalczyk, Tadeusza Kolorza, 

 2 października – spotkanie z Marcinem Kydryńskim i promocja książki „Dal” (spotkanie 

finansowane ze środków DKK), 

 20 listopada – spotkanie autorskie z Thomasem Arnoldem (online) – promocja książek 

„Trzecia córka”, „Substancja czynna”, 
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 27 listopada – spotkanie z Andrzejem Paczkowskim (online) i jego twórczością, 

 30 listopada – spotkanie z Haliną Sochą (online), 

 21 grudnia – spotkanie z Sylwią Winnik (online) – promocja książki „Moc truchleje”. 

Czytelnictwo dzieci i młodzieży w 2020 roku determinowała pandemia, zamknięcie  

szkół oraz czasowe zamknięcie instytucji kultury. Wiele dzieci przestało samodzielnie 

korzystać z Biblioteki. Często rodzice wypożyczali tylko konieczne lektury. Brak wolnego 

dostępu do księgozbioru powodował ograniczenia. Mimo tej trudnej sytuacji bibliotekarze 

starali się wspomagać czytelnictwo dzieci i młodzieży. Najaktywniejszą grupę, która 

odwiedzała Bibliotekę i najczęściej wypożyczała książki, stanowią przedszkolaki i uczniowie 

klas młodszych. 

W roku 2020 większość tzw. stałych akcji bibliotecznych, które do tej pory były 

przeprowadzane bardzo uroczyście, musiała zostać, z powodu epidemii, ograniczona. 

Zdołano przeprowadzić zajęcia dla dzieci w ferie zimowe, pod hasłem „Z ptakami-dziwakami”, 

„Przystanek w krainie baśni", w ramach których odbyły się spektakle teatralne i zajęcia 

plastyczne. „W to mi graj” – cykl gier planszowych cieszył się ogromną popularnością. 

W pierwszym kwartale 2020 roku odbyły się różnorodne zajęcia dla młodszych i starszych 

dzieci, np. „Czytające brzdące", „Magia czytania” – czytanie dla przedszkolaków, „Biblioteka 

z niespodzianką” – zabawy literackie dla uczniów, „Z przyrodą za pan brat” – konkurs 

recytatorski. W drugim kwartale niestety nie odbyły się tzw. „sztandarowe spotkania”, np. 

pasowanie na czytelnika, które organizowane jest we wszystkich filiach. Pomimo faktu, że 

część zajęć musiała zostać przeniesiona do internetu, np. „Pożegnanie  

z przedszkolakami” oraz cykl „Posłuchaj bajki”, wirtualne czytanie każdorazowo było ważnym 

wydarzeniem dla najmłodszych wodzisławian. Po przymusowej przerwie w wakacje letnie 

książnica zorganizowała cykl zajęć dla dzieci, w trybie online – „Wakacyjne gotowanie 

– smacznego! Przygotuj to sam”, „Wakacyjne rysowanie – zrób to sam” – zajęcia plastyczne. 

Ponadto Biblioteka ogłosiła konkursy na „Okładkę mojej ulubionej książki" i „Jestem sobie mały 

miś”, na podstawie których przygotowano wystawę. Ciekawą propozycją były spotkania 

plenerowe z udziałem policjanta, który przeprowadził pogadanki na temat bezpieczeństwa 

w różnych sytuacjach. Było to działanie nowe, prowadzone w reżimie sanitarnym, wcześniej 

nieplanowane. Spotkały się z bardzo dobrym odbiorem społecznym. Wszystkie cieszyły się 

zainteresowaniem dzieci. Reasumując, w roku 2020 Biblioteka zorganizowała 
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135 różnorodnych imprez kuluralnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych (wydarzenia 

stacjonarne  i  wirtualne). 

Działalność informacyjna Biblioteki jest prowadzona na bieżąco przez wszystkie działy 

jednostki. Książnica informuje o nowych zakupach zbiorów, możliwości otrzymania kodów 

dostępu do platformy Ibuk Libra, Legimi, zamieszcza na stronie linki do ciekawych wydarzeń  

i spotkań autorskich online. W minionym roku jej pracownicy promowali online 

czytanie dzieciom, ogłaszali konkursy, polecali propozycje darmowych e-booków 

i audiobooków (e-Empik, Czytaj.pl, Legimi.pl, Wolne Lektury). Wykorzystywali w tym celu 

stronę www.biblioteka.wodzislaw-slaski.pl, konta Biblioteki na Facebooku i Instagramie oraz 

lokalne media. 

W Wypożyczalni dla dorosłych bibliotekarze przygotowują do wypożyczenia  dostępną 

literaturę, a przypadku jej braku proponują czytelnikowi wypożyczenia międzybiblioteczne, 

które są realizowane przez  Czytelnię. W minionym roku sprowadzono 31 książek 

z 11 bibliotek. Zestawienia bibliograficzne przygotowane są na podstawie księgozbioru 

Biblioteki. Bibliotekarze służą informacją biblioteczną, katalogową. W minionym roku została 

zakupiona nowa wersja Sowy SQL Premium, która posiada bardziej intuicyjny katalog. 

Informacja stale promowana jest na bibliotecznej stronie internetowej: „Nasz katalog w Twoich 

rękach”. W Czytelni tworzona jest bibliografia regionalna. Do końca 2020 roku opracowano 

1066 rekordów (w sumie wprowadzono 4833 rekordy). 

W związku z pandemią i zamknięciem bibliotek, a następnie rekomendacją Biblioteki 

Narodowej o nieotwieraniu czytelń, Biblioteka wypożyczała czytelnikom czasopisma oraz 

zbiory biblioteczne do domu. 

Rok 2020 ze względu na sytuację epidemiczną był rokiem trudnym, nie był sprzyjający 

zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych oraz z różnymi dysfunkcjami. Osoby niewidome 

i niedowidzące oraz niepełnosprawne odwiedzały wodzisławską Bibliotekę rzadziej. 

W związku z powyższym jednostka zwiększyła limity wypożyczanych zbiorów z możliwością 

kilkukrotnej  prolongaty. Dział Muzyczny jest w posiadaniu zbiorów dla czytelników 

niepełnosprawnych: 398 egzemplarzy książki mówionej  oraz 3 839 książek audio. 

W Wypożyczalni dla Dorosłych zgromadzono 151 egzemplarzy książek z dużą czcionką. 

W 2020 roku w Dziale Muzycznym zarejestrowano 14 czytelników z dysfunkcją wzroku, 

posiadających legitymację PZN. Odnotowano 184 wizyty osób niewidomych i niedowidzących,  

http://www.biblioteka.wodzislaw-slaski.pl/
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którym wypożyczono 966 książek audio. Wiele osób starszych i niepełnosprawnych korzysta 

z pomocy rodziny, przyjaciół i znajomych przy wypożyczaniu zbiorów. 

 

Muzeum 

Muzeum w 2020 roku, czyli w czasie, kiedy ogłoszona została pandemia koronawirusa, 

zrealizowało niżej opisane zadania. 

Jednostka miejska prowadziła badania własne nad historią i wystawami: 

 opracowano aranżację nowych wystaw muzealnych związanych z przeszłością miasta 

i ziemi wodzisławskiej w zakresie archeologii, historii i kultury regionu dla 

remontowanego Pałacu Dietrichsteinów. Praca wykonana została w zespole 

pracowników Muzeum pod kierunkiem dyrektora Sławomira Kulpy. Dokumentacja 

została złożona na ręce II zastępcy prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego 

Wojciecha Krzyżka, 

 w związku z pracami remontowymi Pałacu Dietrichsteinów i odsłonięciami (skucie 

tynków parteru i częściowo piętra) podjęto prace dokumentacyjne, konsultacje 

naukowe z architektem Ryszardem Głowackim. Współpraca zaowocowała cennymi 

wnioskami i uwagami na temat przemian i funkcji pomieszczeń pałacowych na 

przestrzeni XVIII i XX w. Rozpoznano również dawne systemy grzewcze w Pałacu. 

Wykonano dokumentację fotograficzną odkrytych ścian, 

 konsultacje naukowe z historyk sztuki Martą Dąbrowską dotyczące przyszłej aranżacji 

sali reprezentacyjnej Pałacu Dietrichsteinów. Wydanie ekspertyz wraz 

ze wzornictwem, 

 Wodzisław Śląski, ul. ks. płk. W. Kubsza 2 – w trakcie remontu pałacu Dietrichsteinów 

pobrano próbki drewna z rozebranej więźby dachowej w celu przekazania ich do badań 

dendrologicznych i dendrochronologicznych, 

 Pogrzebień w gminie Kornowacu – badania powierzchniowe w miejscu zwanym „Kości” 

– uzyskano informację, że w tym rejonie natrafiano na urny ze szczątkami ludzkimi. 

Stwierdzono, że być może jest to miejsce związane z cmentarzyskiem ludności 

słowiańskiej żyjącej na terenie grodziska w Lubomi, 
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 Wodzisław Śląski, Rynek – pierwszy etap badań geofizycznych, mających na celu 

rozpoznanie i lokalizację wodzisławskiego ratusza, który ulokowany był w tym miejscu 

do 1811 roku. Zadanie realizowane pod przyszłe badania archeologiczne, 

 badania architektoniczno-historyczne dawnego Rynku wodzisławskiego, zniszczonego 

w marcu 1945 roku – analiza ksiąg gruntowych, metrykalnych, materiałów 

ikonograficznych i innych – badania w toku,  

 badania historii wodzisławskiej Straży Pożarnej (XVIII-XX w.). Przeprowadzenie 

kwerend w zasobach: Państwowego Archiwum w Katowicach – Oddział w Cieszynie 

i Raciborzu, Państwowego Archiwum w Opolu: Akta miasta Wodzisławia XVII-XIX w., 

Akta miasta Wodzisławia po 1945 roku, Landratura Rybnicka, prasa – XIX-XX w. 

(„Nowiny Raciborskie”, „Polska Zachodnia”, „Nowiny Rybnickie”, „Serwis 

Wodzisławski”, „Dziennik Zachodni”), 

 realizacja zadania: Galeria miasta dla nowo otwartego Muzeum: 

a. przygotowano kwerendę z historii i urbanistyki miasta Wodzisławia z początków 

XIX w. dla artysty Marcina Uliarczyka, który podjął się uwiecznienia kataklizmu, 

jakim był pożar miasta: „Wielki pożar miasta Wodzisławia Śląskiego – 12 czerwca 

1822 roku”, 

b. przygotowano wizerunki kolejnych osób związanych z Wodzisławiem na potrzeby 

artysty Marcina Uliarczyka, do wykorzystania w przyszłej Galerii Miejskiej: wizerunki 

księżnej Konstancji, księcia Władysława Opolskiego, właściciela Gabriela 

Plaweckiego (Paloczi), Antona Wilhelma L’Estocqa, Franza Henkego, księcia 

Ferdynanda Detrichsteina, Zofii Eleonory von Bodenhausen, Richarda Kügele, 

Andre Loisa Briche, Paula von Wernera, Doroty Nowak, dr. Franciszka Matuszczyka         

i rodziny wodzisławskiej – młynarzy Franciszka Uherka i jego żony. 

W 2020 roku otwarto trzy wystawy plenerowe Muzeum: na wodzisławskim Rynku, 

w Galerii Muzeum oraz Placu Kościelnym. Przygotowane wystawy poprzedzone były 

kwerendami badawczymi. 

 „Wodzisławska Wieża Romantyczna. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość” – od 

17 lipca do 12 października, Rynek, 

 „Wodzisławski kompozytor Richard Kügele – życie i twórczość. Wystawa z okazji 

170. rocznicy urodzin” – od 10 sierpnia do 31 grudnia, Galeria Muzeum, 
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 „Wodzisławski Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 110 lat istnienia”, 

od 16 października do 4 grudnia, plac kościelny. 

Mówiąc o ostatnich, własnych publikacjach książkowych Muzeum, ale też 

o publikacjach naukowych, opracowaniach, artykułach, należy wspomnieć o następujących: 

 Dawid Jęczmionka, Kinga Kłosińska, „50 lat wspomnień… Złoty jubileusz Dni   

Wodzisławia”, Wodzisław Śląski, 2019 (promocja w 2020 roku), 

 Sławomir Kulpa, „Wodzisław Śląski. Obrazy z przeszłości”, Wodzisław Śląski 2019 

(promocja w 2020 roku), 

 Piotr Hojka, „Orzeł Biały zapanował nad Wodzisławiem!”, Wodzisław Śląski 2020, [w:] 

„Dziennik Zachodni” oraz portal www.wodzislawslaski.naszemiasto.pl, 

  Piotr Hojka, „Początki ochrony przeciwpożarowej na terenie Wodzisławia”, Wodzisław 

Śląski 2020, [w:] „Herold Wodzisławski”, 

 Piotr Hojka, „Początki władzy ludowej w Wodzisławiu Śląskim”, Wodzisław Śląski 2020, 

[w:] „CzasYpismo. Magazyn IPN Katowice”, 

 Piotr Hojka, „Gmina Lubomia w okresie powstań śląskich” – materiał na konferencję 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubomi, 

 Sławomir Kulpa, „Kiedy konsekrowano kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny w Wodzisławiu Śląskim?”, [w:] „Nowiny Wodzisławskie”, 2020, nr 54, 

19 grudnia 2020, 

 Podgórski A., Brzoza K, Kulpa S, „2020. Wodzisław Śląski, Stare Miasto, ul. Zgody 

3 i 5. Budowa przyłącza sieci cieplnej. Sprawozdanie z badań archeologicznych”, 

Wodzisław Śląski (maszynopis). 

Szczególnie polecamy Państwu książkę dyrektora wodzisławskiego Muzeum 

Sławomira Kulpy – „Wodzisław Śląski. Obrazy z przeszłości”. Ponad dwadzieścia lat trwały 

pieczołowite, kompleksowe badania oraz mozolne poszukiwania skrawków historii miasta. 

Wysłuchane zostały dziesiątki opowieści, jakimi dzielili się jego najstarsi mieszkańcy, 

wykonane zostały badania w polskich i europejskich archiwach, a ustalenia konfrontowane 

były z pracami archeologicznymi. Efektem tych wnikliwych eksploracji jest imponująca 

publikacja, która rzeczowo, namacalnie i przede wszystkim obrazowo mówi o przeszłości 

Wodzisławia Śląskiego. Jak z przekonaniem zaznacza autor Sławomir Kulpa, to pokłon dla 

ludzi, którzy tu mieszkali, którzy żyją i będą żyć w przyszłości. Blisko czterystustronicowe 

dzieło w sposób spójny i uporządkowany prowadzi czytelnika przez burzliwą historię miasta. 

http://www.wodzislawslaski.naszemiasto.pl/
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Zawiera 317 zdjęć, 173 pocztówek, 39 map, 28 pieczęci, 24 herbów oraz kilka portretów, 

a wiele z nich to unikalne i pojedyncze egzemplarze, jakie udało się zdobyć lub wypożyczyć 

z kolekcji prywatnych. 

W minionym roku Muzuem zrealizowało ponad 50 badań – z zakresu archeologii, 

historii, kultury regionu, dla pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, lokalnych badaczy 

historii, pracowników naukowych Instytutu Historii w Katowicach, Instytutu Pamięci Narodowej, 

szkół i innym podmiotów z zakresu tematycznego: stanowisk archeologicznych 

zlokalizowanych w okolicach Pszczyny, Tychów, Rybnika, powstań śląskich, II wojny 

światowej, kartografii ziemi wodzisławskiej, historii nowego miasta Wodzisławia, XX wieku na 

ziemi wodzisławskiej, historii  Wilchw, „Marszu śmierci”, Kronik Franza Henkego, polenlager 

w Pogrzebieniu, Wojciecha Korfantego, ks. Mateusza Opolskiego, Armii Krajowej, plebiscytu, 

Ligii Kobiet, morderstwa w szybie Reden, Gimnazjum w Rybniku, historii PKP w Wodzisławiu 

oraz Radlinie II oraz PRL-u. 

W roku 2020 zbiory wodzisławskiego Muzeum powiększyły się o 78 eksponatów: 

 Dział Historii – 34 pozycji, 

 Dział Kultury Regionu – 5 pozycji, 

 Dział Etnograficzny – 39 pozycji. 

W roku 2020 w ramach działań edukacyjnych przeprowadzono w sumie trzy zajęcia 

z dziećmi i młodzieżą, w następujących tematach: „Tajemnicze życie mamutów”, 

„Kostiumologia”, „Od karocy do pociągu”. Kolejne, zaplanowane spotkania, zostały odwołane 

z powodu wprowadzenia odgórnych obostrzeń związanych z COVID-19. Zajęcia „Od karocy 

do pociągu, czyli jak dawniej podróżowano” oraz „Wodzisław lat 70-tych. Powrót do lat 

młodości” zorganizowano dwukrotnie w ramach ferii zimowych. 

W 2020 roku wodzisławskie Muzeum współpracowało z innymi jednostkami 

kulturalnymi, instytutami, organizacjami pozarządowymi. Oto one: 

 Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (dr Mirosław Furmanek), 

 Instytut Historii w Katowicach (współpraca z pracownikami), 

 Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach (architekt Jerzy Pocisk- 

-Dobrowolski), 

 Instytut Pamięci Narodowej – Oddział Katowice (ws. badań i kwerend), 

 Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich – Oddział w Katowicach, 
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 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (dr  Dorota 

Lorkiewicz-Muszyńska), 

 Teatr Wodzisławskiej Ulicy, 

 Wodzisławskie Centrum Kultury, 

 Światowy Związek Armii Krajowej w Wodzisławiu Śląskim, 

 GRH Powstaniec Śląski, 

 Muzeum w Rybniku, 

 Muzeum w Prudniku,  

 Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, 

 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim, 

 architekt Ryszard Głowacki, 

 historyk sztuki Marta Dąbrowska. 

 

 

Działania promocyjne 
 

Działania w sferze promocji, prowadzone były w 2020 roku w mieście przede wszystkim 

przez pracowników Wydziału Dialogu, Promocji i Kultury Urzędu Miasta. Z reguły 

w największej mierze polegały na komunikacji w internecie, prowadzeniu medialnych kampanii 

reklamowych czy organizacji wydarzeń specjalnych. Wybrane z nich prezentujemy na 

kolejnych stronach Raportu o stanie miasta. 

Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem środków finansowych przeznaczonych 

na promocję jednostek samorządu terytorialnego w latach 2018-2021. 

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

Rok  2018 2019 2020 

Plan pierwotny uchwalony przez Radę Miejską 189 872 zł 169 872 zł 118 270 zł 
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Ze środków dla Wydziału Dialogu, Promocji i Kultury w 2020 roku udało się zrealizować 

m.in. takie zadania jak: wykonanie plakatów i ulotek informujących o najważniejszych 

wydarzeniach w mieście, upominków dla noworodków, kampania pn. „3 maja #świętuj 

w domu, niebawem znów będziemy razem”, Wodzisławska Tyta Pierwszaka, kampania 

promocyjna Wodzisławskiej Bazy Biznesu, wykonanie miejskich kalendarzy #swd oraz 

przeprowadzenie akcji ekologicznych. 

 

Kampanie promocyjne 

W 2020 roku miasto zorganizowało kilka kampanii promocyjnych, obejmujących szereg 

działań z wykorzystaniem różnych narzędzi, kanałów informacyjnych, nośników. 

Na jesieni i w zimie 2020 roku Wydział Dialogu, Promocji i Kultury realizował kampanię 

„O dwóch takich, co segregowali”. O dwóch, czyli o prezydencie miasta Mieczysławie Kiecy 

i jego zastępcy Wojciechu Krzyżku, którzy w ten sposób zapowiadali wprowadzenie nowego 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wodzisławiu Śląskim. Głównym punktem 

kampanii było pięć kilkuminutowych odcinków później emitowanych m.in. w serwisie YouTube, 

na miejskim fanpage’u w portalu Facebook, na miejskiej stronie internetowej. W Wodzisławiu 

Śląskim pojawiły się ponadto kampanijne billboardy, skorzystano też z reklamy na 

tuWodzisław.com i Nowiny.pl. 

„Wodzisław Śląski – czas na pauzę” – to nazwa działań skierowanych do 

przedsiębiorców szczególnie dotkniętych ogłoszoną w 2020 roku pandemią koronawirusa. 

W jej ramach informowano o możliwościach dla drugiego sektora, m.in. tych związanych 

z ulgami, zwolnieniami z podatków, dodaniem do bazy gastronomicznej itd. Miasto 

przygotowało też kilka materiałów filmowych z udziałem naczelników i kierowników komórek 

merytorycznych, takich jak Wydział Podatków, Referat Gospodarowania Odpadami 

Komunalnymi, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, Biuro Spraw Społecznych. Wydział 

Dialogu, Promocji i Kultury opracował też opublikowane w internecie kompendium wiedzy na 

temat możliwości oferowanych wodzisławskim firmom. 

„3 maja #świętujwdomu, niebawem znów będziemy razem” – to kampania promocyjna 

zorganizowana w 2020 roku z okazji Święta Konstytucji 3 maja. Kampania kładąca nacisk na 

emocje, nawiązująca do panującej w kraju sytuacji epidemiologicznej, dająca nadzieję na 

lepsze, „popandemiczne” dni. W ramach kampanii w mieście pojawiły się billboardy z główną, 
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kampanijną grafiką, banery. Materiały publikowane były też na stronie internetowej miasta, 

w miejskich kanałach w mediach społecznościowych. 

 

Wydarzenia 

Rokrocznie Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego jest organizatorem licznych 

wydarzeń. W 2020 roku ze względu na rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa odbyło 

się ich zdecydowanie mniej. Wydział Dialogu, Promocji i Kultury zorganizował m.in. Miejskie 

Obchody 75. Rocznicy Marszu Śmierci, Dzień Psa – „I cztery łapy tworzą Wodzisław”, 

13. edycję Wodzisławskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Muzykon". 

Miejskie obchody 75. rocznicy Marszu Śmierci rozpoczęła msza święta w intencji 

poległych w obozach zagłady podczas II wojny światowej i w czasach stalinowskich. Po 

uroczystości przedstawiciele miasta złożyli kwiaty w miejscach pamięci. Po oficjalnych 

obchodach, w sali konferencyjnej dworca kolejowego, odbyła się część 

historyczno-artystyczna. Zgromadzeni goście mogli wysłuchać prelekcji w wykonaniu 

komendanta Marszu Pamięci Jana Stolarza, Sławomira Kulpy (Muzeum w Wodzisławiu 

Śląskim), dr. Igora Bartosika (Muzeum Auschwitz), Teresy Blokesz-Turek. Wydarzenie 

uświetnił także występ Anety Pawliczek z Teatru Wodzisławskiej Ulicy, Izabeli Gardian, 

Zbigniewa Bubaka oraz Roberta Kempy. 

Z okazji Dnia Psa wraz z Ośrodkiem Szkolenia i Terapii Psów „Świat Psa” Urząd Miasta 

zorganizował wspólny spacer dla czworonogów i ich opiekunów, trasą wytyczoną ścieżkami 

Rodzinnego Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza". Pupile z okazji swojego święta otrzymały od 

wodzisławskiego Urzędu pamiątkowe upominki nawiązujące do akcji „I cztery łapy tworzą 

Wodzisław”. W ramach akcji zostały przygotowane m.in. prelekcje, konsultacje, wywiady 

i konkursy. 

13. edycja Wodzisławskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Muzykon”. 

W 2020 roku to wydarzenie zmieniło dotychczasową formułę i zostało zorganizowane w dwóch 

państwach, Polsce i Czechach. Ubiegłoroczną edycję otworzył koncert organowy Tomáša 

Thona. 

Ponadto z powodu pandemii koronawirusa oraz zakazu zgromadzeń zeszłoroczne 

miejskie obchody wydarzeń państwowych miały skromny i kameralny charakter, np. 3 maja 
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oraz 11 listopada nie odbyły się zwyczajowe przemarsze delegacji pod pomnik Bohaterów 

Powstań Śląskich, zabrakło także defilady kompanii honorowej Jednostki Strzeleckiej 2023. 

 

Eko-akcje 

W Wodzisławiu Śląskim dbamy o środowisko. Podejmujemy szereg działań mających 

na celu zapobieganie jego dalszej degradacji. Edukujemy ekologicznie. Na zlecenie Wydziału 

Dialogu, Promocji i Kultury Służby Komunalne Miasta wykonały w 2020 roku metalowe serca 

na nakrętki oraz pojemniki na zużyte baterie. Zarówno pojemniki na nakrętki, jak i baterie, 

zostały zamontowane w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” oraz Parku Miejskim. 

Wykonano je z materiałów, które pozostały z innych zadań. Wszystko zgodnie z ideą „zero 

waste”, która zakłada jak najmniejsze wytwarzanie śmieci, a tym samym działanie na rzecz 

środowiska naturalnego. Warto dodać, że za każdym razem, gdy serce zapełnia się 

plastikowymi nakrętkami, jego zawartość zostaje przekazana na wskazany przez 

mieszkańców szczytny cel. 

Ponadto miasto było organizatorem eko-akcji. 23 stycznia obchodziliśmy Dzień bez 

Opakowań Foliowych. Z tej okazji pracownicy Urzędu rozdali mieszkańcom miejskie torby 

wielokrotnego użytku. Z kolei 18 lutego z okazji Dnia Baterii zorganizowana została zbiórka 

baterii. W akcję włączyli się uczniowie wodzisławskich szkół, przedszkoli oraz mieszkańcy. 

Zebrane baterie trafiły do Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim, a następnie do 

kieleckiej firmy Wastes Service Group. Każda osoba w zamian za przyniesione baterie 

otrzymała słodką niespodziankę oraz miejskie gadżety. 

 

Nagrody 

Warto wspomnieć, że w 2020 roku miasto Wodzisław Śląski zostało laureatem 

następujących konkursów, o czym informowaliśmy w miejskich kanałach: 

 konkurs „Dworzec Roku 2020” – II miejsce w kategorii „Nagroda publiczności”, 

 wyróżnienie w konkursie pn. „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”, 

ogłoszonym przez Ministerstwo Klimatu, za realizację inwestycji pn. „Pociąg do dwóch 

kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim”, 
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 XI edycja konkursu promocji województwa śląskiego „Marka – Śląskie”. Wyróżnienie 

w kategorii „Dziedzictwo Kulturowe Regionu” – projekt „Rewitalizacja 

dworca kolejowego”, 

 XI edycja konkursu promocji województwa śląskiego „Marka – Śląskie”. Wyróżnienie 

w kategorii „Media” – „Gazeta Wodzisławska”, 

 XXVI edycja Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa 

XXI wieku” – nominacja dla dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim. 

 

 

Konsultacje społeczne 
 

 Miasto korzysta z konsultacji społecznych jako formy dialogu z mieszkankami 

i mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego, towarzyszącemu procesowi podejmowania decyzji. 

W tym punkcie Raportu o stanie miasta przekazujemy Państwu informację o liczbie odbytych 

w 2020 roku konsultacji, ich inicjatorach, sposobie przeprowadzenia i powiadamiania 

mieszkańców, wynikach oraz liczbie mieszkańców biorących w nich udział. 

Oto wykaz konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, 

zgodnie z uchwałą nrLI/504/10 Rady z 28 października 2010 roku w sprawie sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z 24 kwietnia 2003 roku 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 

uczest-

ników 

1.  Określenie średniej ceny 

jednostki paliwa w gminie 

Wodzisławiu Śląskim w roku 

szkolnym 2019/2020 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie internetowej 

miasta, w zakładce NGO,  

w Biuletynie Informacji 

10-24 

stycznia 

2020 roku 

- 
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Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta. Konsultacje 

przeprowadzone w formach 

papierowej oraz elektronicznej. 

2.  Określenie sezonu 

kąpielowego i wykazu 

kąpielisk na terenie miasta 

Wodzisławia Śląskiego na 

rok 2020 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie internetowej 

miasta, w zakładce NGO,  

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta. Konsultacje 

przeprowadzone w formach 

papierowej oraz elektronicznej. 

13 lutego- 

-2 marca 

2020 roku 

- 

3.  Przyjęcie Programu opieki 

nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w 2020 roku 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie internetowej 

miasta, w zakładce NGO,  

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta. Konsultacje 

przeprowadzone w formach 

papierowej oraz elektronicznej. 

5-19 

marca 

2020 roku 

- 

4.  Regulamin 

czystości i porządku na 

terenie miasta Wodzisławia 

Śląskiego 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie internetowej 

miasta, w zakładce NGO,  

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta. Konsultacje 

przeprowadzone w formach 

papierowej oraz elektronicznej. 

9-23 

marca 

2020 roku 

- 

5.  Szczegółowy sposób 

i zakres świadczenia usług 

w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie internetowej 

miasta, w zakładce NGO,  

w Biuletynie Informacji 

9-23 

marca 

2020 roku 

- 
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właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

w szczególności 

częstotliwość odbierania 

odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta. Konsultacje 

przeprowadzone w formach 

papierowej oraz elektronicznej. 

6.  Regulamin udzielania 

dotacji na usuwanie 

i unieszkodliwienie odpadów 

zawierających azbest 

w ramach Programu 

usuwania wyrobów 

zawierających azbest 

z terenu Wodzisławia 

Śląskiego wraz 

ze szczegółową 

inwentaryzacją, dofinan-

sowanego ze środków 

budżetu miasta Wodzisławia 

Śląskiego i/lub 

Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach. 

 

prezydent 

miasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie internetowej 

miasta, w zakładce NGO,  

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta. Konsultacje 

przeprowadzone w formach 

papierowej oraz elektronicznej. 

28 

kwietnia- 

-11 maja 

2020 roku 

- 

7.  Określenie zasad i trybu 

przyznawania, pozbawiania 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie internetowej 

7-23 lipca 

2020 roku 

- 
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oraz wysokości stypendiów 

sportowych przyznawanych 

zawodnikom za wyniki 

sportowe, uwzględniając 

znaczenie danego sportu 

dla miasta Wodzisławia 

Śląskiego 

miasta, w zakładce NGO,  

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta. Konsultacje 

przeprowadzone w formach 

papierowej oraz elektronicznej. 

8.  Określenie rodzaju 

i wysokości oraz zasad 

i trybu przyznawania nagród 

i wyróżnień dla zawodników 

osiągających wyniki 

sportowe w między-

narodowym lub krajowym 

współzawodnictwie 

sportowym oraz trenerów 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie internetowej 

miasta, w zakładce NGO,  

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta. Konsultacje 

przeprowadzone w formach 

papierowej oraz elektronicznej. 

7-23 lipca 

2020 roku 

- 

9.  Określenie warunków i trybu 

wspierania rozwoju sportu 

na terenie miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie internetowej 

miasta, w zakładce NGO,  

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta. Konsultacje 

przeprowadzone w formach 

papierowej oraz elektronicznej. 

29 lipca- 

-13 

sierpnia 

2020 roku 

- 

10.  Określenie średniej ceny 

jednostki paliwa w gminie 

Wodzisławiu Śląskim w roku 

szkolnym 2020/2021 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie internetowej 

miasta, w zakładce NGO,  

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta. Konsultacje 

przeprowadzone w formach 

papierowej oraz elektronicznej. 

3-17 

sierpnia 

2020 roku 

- 
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11.  Projekt dokumentu pn. 

Program ochrony 

środowiska dla miasta 

Wodzisławia Śląskiego na 

lata 2020-2024 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie internetowej 

miasta, w zakładce NGO,  

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta. Konsultacje 

przeprowadzone w formach 

papierowej oraz elektronicznej. 

9 wrześ-

nia- 

-2 paź-

dziernika 

2020 roku 

- 

12.  Przyjęcie Rocznego 

programu współpracy 

z organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku 

publicznego i o wolon-

tariacie na rok 2021 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie internetowej 

miasta, w zakładce NGO,  

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta. Konsultacje 

przeprowadzone w formach 

papierowej oraz elektronicznej. 

30 

września- 

-13 paź-

dziernika 

2020 roku 

1 

13.  Określenie wysokości 

stawek podatku od nieru-

chomości na 2021 rok oraz 

zwolnień od tego podatku 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie internetowej 

miasta, w zakładce NGO,  

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta. Konsultacje 

przeprowadzone w formach 

papierowej oraz elektronicznej. 

14-27 paź-

dziernika 

2020 roku 

- 

14.  Określenie wysokości 

stawek podatku od środków 

transportowych na 2021 rok 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie internetowej 

miasta, w zakładce NGO,  

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta. Konsultacje 

przeprowadzone w formach 

14-27 paź-

dziernika 

2020 roku 

- 
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papierowej oraz elektronicznej. 

15.  Poprawki zaproponowane 

przez radnego Rady Miej-

skiej podczas sesji 25 listo-

pada 2020 roku do projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia 

Rocznego programu współ-

pracy z organizacjami poza-

rządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożyt-

ku publicznego i o wolon-

tariacie na rok 2021 

radny 

Rady 

Miejskiej 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie internetowej 

miasta, w zakładce NGO,  

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta. Konsultacje 

przeprowadzone w formach 

papierowej oraz elektronicznej. 

4-18 

grudnia 

2020 roku 

1 

16.  Zwolnienia z podatku od 

nieruchomości budynków 

mieszkalnych lub ich części, 

w których dokonano 

wymiany źródła ciepła 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie internetowej 

miasta, w zakładce NGO,  

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta. Konsultacje 

przeprowadzone w formach 

papierowej oraz elektronicznej. 

4-17 

grudnia 

2020 roku 

- 

17.  Zwolnienia z podatku od 

nieruchomości w ramach 

pomocy de minimis dla 

przedsiębiorców 

realizujących nowe 

inwestycje na terenie miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie internetowej 

miasta, w zakładce NGO,  

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta. Konsultacje 

przeprowadzone w formach 

papierowej oraz elektronicznej. 

4-17 

grudnia 

2020 roku 

- 

18.  Zwolnienia z podatku od 

nieruchomości 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie internetowej 

miasta, w zakładce NGO,  

4-17 

grudnia 

2020 roku 

- 
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budynków mieszkalnych lub 

ich części, w których 

dokonano wymiany źródła 

ciepła 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta. Konsultacje 

przeprowadzone w formach 

papierowej oraz elektronicznej. 

 

 

Wyniki powyższych konsultacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta, w zakładce „Konsultacje aktów prawnych”. 

Do Raportu o stanie miasta dołączamy także wykaz konsultacji z mieszkańcami 

Wodzisławia Śląskiego na podstawie uchwały nr XV/123/19 Rady Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego. 

 

Lp. Temat konsultacji Inicjator Sposób informowania oraz 

przeprowadzenia 

Czas 

trwania 

Liczba 

uczest-

ików 

1. Planowany projekt pn. 

„Eko-Wodzisław – kom-

pleksowa modernizacja 

energetyczna budynków 

miasta Wodzisławia 

Śląskiego” 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie informacji 

o przeprowadzeniu konsultacji 

na stronie internetowej miasta, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miasta. Konsultacje 

przeprowadzone poprzez: zbie-

ranie opinii lub propozycji w for-

mach papierowej i elektronicz-

nej, spotkania z mieszkańcami. 

20-30 marca 

2020 roku 

3 

2. Montaż instalacji OZE 

w budynkach użyteczności 

publicznej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie informacji 

o przeprowadzeniu konsultacji 

na stronie internetowej miasta, 

w Biuletynie Informacji 

15-25 maja 

2020 roku 

- 
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 Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miasta. Konsultacje 

przeprowadzone poprzez: 

zbieranie opinii lub propozycji 

w formach papierowej 

i elektronicznej, za pomocą 

formularza elektronicznego. 

3. Przygotowanie terenu pod 

nową nasadę drzew 

i krzewów ozdobnych 

poprzez wycinkę drzew 

porastających teren 

miejski pomiędzy ulicami 

Młodzieżową a Długą 

w dzielnicy Zawada 

Wodzisławia Śląskiego 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie informacji 

o przeprowadzeniu konsultacji 

na stronie internetowej miasta, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, w lokalnych 

mediach. Konsultacje 

przeprowadzone poprzez: 

zbieranie opinii lub propozycji 

w formie papierowej 

i elektronicznej, badanie 

techniką ankiety. 

16-30 

listopada 

2020 roku 

30 

 

  

 Wyniki konsultacji udostępnione są w zakładce „Konsultacje społeczne” w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta. 
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Współpraca ze społecznościami samorządowymi 
 

Wodzisław Śląski jest obecnie i był w 2020 roku członkiem kilku społeczności 

samorządowych, integrujących miasta wokół wspólnych celów, skutecznie wspierających 

gminy członkowskie w działaniach na rzecz rozwoju np. społecznego czy gospodarczego. 

Mowa o Stowarzyszeniu Gmin Dorzecza Górnej Odry z siedzibą w Raciborzu, Związku Gmin 

i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Śląskim 

Związku Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach, Związku Miast Polskich z siedzibą 

w Poznaniu czy, oczywiście, Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą 

w Wodzisławiu Śląskim. 

Poniżej zaprezentowaliśmy dane dotyczące wysokości rocznych składek na rzecz 

związków i stowarzyszeń, w których miasto Wodzisław Śląski jest członkiem. Zachęcamy 

ponadto do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat działalności tychże 

organizacji. Można znaleźć je przede wszystkim na stronach internetowych poszczególnych 

podmiotów (odnośniki zawarte w tabeli poniżej).  

 

Lp. Stowarzyszenie Wysokość składki 

1. Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry 

Adres: 

ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz 

Strona internetowa: 

www.euroregion-silesia.pl  

46 178 zł 

2. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

Adres: 

ul. Rudzka 13, 44-200 Rybnik 

Strona internetowa: www.subregion.pl  

35 900 zł 

http://www.euroregion-silesia.pl/
http://www.subregion.pl/
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3. Śląski Związek Gmin i Powiatów 

Adres: 

ul. Kościuszki 43/5, 40-048 Katowice 

Strona internetowa: 

www.silesia.org.pl  

21 182,92 zł 

4. Związek Miast Polskich 

Adres: 

ul. Robocza 42, 61-517 Poznań 

Strona internetowa: 

www.miasta.pl   

15 909,35 zł 

5. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą 

w Wodzisławiu Śląskim 

Adres: 

ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski 

Strona internetowa: 

www.mzwik-wodzislaw.pl  

brak składki 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.silesia.org.pl/
http://www.miasta.pl/
http://www.mzwik-wodzislaw.pl/
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Bezpieczeństwo 
 

Kwestia bezpieczeństwa (a w zasadzie jego zapewnienia) zawsze był bliski jednostkom 

ludzkim. Aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa jednostce, grupom społecznym żyjącym 

na określonym terenie, potrzebne są różnego rodzaju instytucje i odpowiednie służby, 

działające w ramach organizmu państwowego. W rzeczywistości miasta Wodzisławia 

Śląskiego jedną z takich służb, powołanych do ochrony porządku publicznego, jest Straż 

Miejska. Zgodnie z Ustawą o strażach gminnych, do jej obowiązków należą: 

 ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 

 czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym 

w przepisach o ruchu drogowym, kontrola publicznego transportu zbiorowego 

w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, kontrola publicznego 

transportu zbiorowego w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, 

 współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia 

obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz 

innych miejscowych zagrożeń, 

 zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia 

albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub 

zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także 

ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia, 

 ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 

 współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas 

zgromadzeń i imprez publicznych, 

 doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, 

jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, 

znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają 

życiu i zdrowiu innych osób, 

 informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie 

i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganiu popełnianiu przestępstw 

i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie 

z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 
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 konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla 

potrzeb gminy. 

Co więcej, Straż wykonuje zadania wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego, 

oczywiście w zakresie ochrony porządku publicznego. 

Wodzisławska Straż Miejska w roku 2020, wykonując swoje obowiązki służbowe, 

ujawniła 1283 wykroczenia. Podjęto 6327 różnorodnych interwencji w stosunku do kierowców 

popełniających wykroczenia drogowe, osób nietrzeźwych, bezdomnych itp. Funkcjonariusze 

zajmowali się również wyłapywaniem bezpańskich i niebezpiecznych zwierząt, głównie psów. 

Przeprowadzali kontrole przestrzegania uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa 

Śląskiego w zakresie zakazu stosowania w instalacjach grzewczych określonych rodzajów 

paliwa i zakazu termicznego przekształcania odpadów w piecach i na powierzchni. Ponadto 

dokonywali kontroli gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych oraz podejmowali 

działania zmierzające do likwidacji dzikich wysypisk śmieci. Mimo epidemiologicznych 

obostrzeń zdołali zrealizować kilka profilaktycznych spotkań z uczniami szkół, gdzie omówili 

zasady bezpiecznego przemieszczania się dzieci w ruchu drogowym. Strażnicy miejscy 

prowadzili również działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby 

zakaźnej COVID-19. Ponadto zabezpieczyli miejsca zdarzeń i odholowali nieużytkowany 

pojazd na parking dozorowany. Prowadzony jest także całodobowy monitoring wizyjny miasta. 

Pracownicy obserwujący zapis kamer monitoringu reagują i powiadamiają patrole Straży 

Miejskiej oraz Policji o zauważonych incydentach. W 2020 roku mieszkańcy 1896 razy 

zwracali się do Straży Miejskiej z prośbą o pomoc, zgłaszając jednocześnie interwencje. 

 

 

Dostępność 
 

W roku 2020 w temacie dostępności zostały wykonane w Urzędzie Miasta 

w Wodzisławiu Śląskim m.in. następujące działania: 

 zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

we wrześniu 2020 roku został powołany koordynator dostępności wraz z podległym 
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mu zespołem; funkcję tę pełnił sekretarz miasta w ramach dodatkowych obowiązków; 

od stycznia 2021 roku w Urzędzie pracuje nowy koordynator ds. dostępności, 

 jednym z wymagań dotyczących dostępności architektonicznej jest zapewnienie 

wolnych od barier pionowych i poziomych przestrzeni budynku, dlatego w obiektach 

Urzędu przy ul. Bogumińskiej zamontowano samozamykacze drzwi zewnętrznych, 

 budynek Urzędu przy ul. Bogumińskiej 4b nie posiada windy, co znacznie utrudnia 

dostępność, tym bardziej, że jest to budynek do którego uczęszcza najwięcej klientów; 

w związku z tym Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych złożył do Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wniosek o dofinansowanie do 

budowy windy; wniosek został pozytywnie rozpatrzony. 

 

 

Ochrona Danych Osobowych 
 

Realizując zadania samorządu terytorialnego wobec mieszkańców oraz klientów, 

Urząd Miasta gromadzi, przetwarza, archiwizuje, brakuje dużą ilość danych osobowych.  

Klienci podają swoje dane osobowe, załatwiając sprawy w Urzędzie. Pracownicy 

Urzędu pozyskują tylko te informacje, które są niezbędne do realizacji danego wniosku czy 

wydania decyzji administracyjnej. Dbają o to, by dane klientów były wykorzystywane wyłącznie 

w celu, dla którego zostały przekazane. Przetwarzane są jedynie w celach wynikających 

z przepisów prawa, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, na podstawie zawartej 

z danym klientem umowy lub w oparciu o zgodę, której udzielił. 

 W 2020 roku w mieście: 

 opracowano nową politykę ochrony danych osobowych wraz z kompletem procedur 

wewnętrznych i wzorami dokumentów do wykorzystania przez pracowników 

administratora podczas codziennej pracy, 
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 opracowano nowe rejestry wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych; 

ponadto prowadzone są rejestry dodatkowe celem realizacji zasady rozliczalności 

przetwarzania danych osobowych, 

 przeprowadzono analizę ryzyka dla zasobów przetwarzających dane osobowe oraz 

analizę ryzyka i ocenę skutków przetwarzania danych osobowych dla procesów 

przetwarzania danych w Urzędzie Miasta, 

 przeprowadzono audyt wewnętrzny zgodności pracy Urzędu Miasta z przepisami                     

o ochronie danych osobowych, 

 zinwentaryzowano zasoby informacyjne biorące udział w przetwarzaniu danych 

osobowych w poszczególnych procesach przetwarzania danych osobowych, 

 przeprowadzono szkolenie ponad 200 pracowników w zakresie ochrony danych 

osobowych (szkolenie online) oraz szkolenie z zakresu bezpiecznego wykonywania 

pracy zdalnej w oparciu o przetwarzanie danych osobowych poza miejscem pracy, 

 wydano wytyczne dla pracowników, związane ze spełnieniem obowiązku 

informacyjnego, anonimizacji danych osobowych w dokumentacji papierowej                           

i elektronicznej, 

 udzielono kilkudziesięciu konsultacji lub interpretacji przepisów o ochronie danych 

osobowych dla pracowników Urzędu Miasta, mieszkańców i klientów Urzędu. 

 Działania zaplanowane w 2020 roku na rok kolejny:  

 audyty komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w zakresie ochrony danych (audyt 

prawny, informatyczny i obszaru przetwarzania), 

 audyt systemów informacyjnych i infrastruktury IT oraz ciągłe doskonalenie 

zabezpieczeń fizycznych i technicznych, 

 bieżące monitorowanie stanowiska Europejskiej Rady Ochrony Danych i Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w sprawie przetwarzania danych osobowych, 

 aktualizowanie dokumentacji polityki ochrony danych osobowych oraz doskonalenie 

organizacyjnych środków zabezpieczenia danych osobowych, 

 okresowe szkolenie pracowników z zakresu ochrony danych osobowych (wybrane 

zagadnienia), problematycznych tematów i absurdów w ochronie danych osobowych, 

 monitorowanie systemu przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych 

pracowników Urzędu Miasta. 
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Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego 

adres: ul. Bogumińska 4 

44-300 Wodzisław Śląski 

telefon: +48 32 45 90 460 

e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl 

strona: www.wodzislaw-slaski.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


