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Wprowadzenie 
 

Szanowni Państwo, 

z nieskrywaną przyjemnością przekazuję na Państwa ręce najnowszy, rokrocznie 

aktualizowany Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego. Tegoroczny raport to już 

czwarta odsłona tego tak istotnego dla miasta i dla nas, jego mieszkańców, dokumentu. 

Dokumentu najpełniej obrazującego, jak właśnie nasze miasto, nasz Wodzisław Śląski, 

realizowało zadania własne w ubiegłym, 2021 roku, jak wyglądało jego codzienne 

funkcjonowanie, jaka była i jest wizja jego rozwoju. Ukazującego, jak starało się zapewnić 

Państwu, wodzisławiankom i wodzisławianom, coraz lepszą jakość życia. Wreszcie 

dokumentu, który jest zestawieniem naszych wspólnych, dających powody do wielkiej 

dumy osiągnięć w ciągu wskazanych 12 miesięcy, ale i tego, co wymaga poprawy. 

Raport o stanie miasta to ponad 200 stron, na których zgromadziliśmy szereg 

informacji z różnorodnych dziedzin życia i funkcjonowania miasta. Naszym celem było, by 

był to dokument rzetelny, stanowiący miarodajne źródło wiedzy o tym, co dzieje się w wielu 

obszarach związanych z Wodzisławiem Śląskim. Raport dostarcza informacji m.in. 

o realizacji polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Miejskiej, realizowanych 

zadaniach inwestycyjnych, pozyskanych środkach z Unii Europejskiej, obowiązującym 

systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, działalności jednostek 

organizacyjnych miasta czy kwestiach pomocy społecznej, wsparcia biznesu czy 

bezpieczeństwa. Nie zabrakło ponadto informacji o okresie pandemii koronawirusa SARS-

-CoV-2 i działaniach miasta podjętych w tym obszarze w 2021 roku. Warto zaznaczyć, 

że w roku minionym działania samorządu skoncentrowaliśmy przede wszystkim wokół 

takich kwestii jak m.in.: podnoszenie komfortu życia w mieście, działania ukierunkowane 

na poprawę jakości powietrza, jeszcze lepsza oferta oświatowa skierowana do 

podopiecznych naszych placówek, kulturalna oraz rekreacyjna. 

Szanowni Państwo, za nami bardzo ważny, 2021 rok. Rok, w którym pozyskaliśmy 

12,8 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycję wartą przeszło 14 mln zł, 

a mianowicie na metamorfozę naszego Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton”. 12 miesięcy, 

które opisujemy w tym dokumencie, to okres, w którym kontynuowaliśmy kompleksowy 

remont jednej z pierwszych budowli w stylu klasycystycznym w Polsce, czyli naszej 

architektonicznej perły, pałacu Dietrichsteinów. Jego otwarcie zaplanowaliśmy na to lato. 

W tę modernizację zainwestowaliśmy ponad 18,5 mln zł, z czego dotacja unijna, którą 



Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2021 

 

 

5 | S t r o n a  

pozyskaliśmy w 2018 roku, to 12 mln zł wraz ze środkami krajowymi. Przed ponownym 

uruchomieniem udało się zwiększyć kwotę dofinansowania o niemal 4 mln zł. Pozostając 

w temacie zabytków i miejsc znaczących dla naszej społeczności, przypomnę, że ubiegły 

rok to także czas, w którym do szlaku wież widokowych i platform turystycznych 

w Euroregionie Silesia „Silesianka” włączyliśmy unikatową Basztę Rycerską. Basztę, którą 

wyremontowaliśmy dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Ale 

2021 rok to także przełomowy moment, w którym ogłosiliśmy razem z liderem polskiego 

segmentu okien, firmą Eko-Okna, że spółka zainwestuje w Wodzisławiu Śląskim, w strefie 

inwestycyjnej na Olszynach. Prace poprzedzające budowę hali produkcyjnej, w której 

zatrudnienie znajdą mieszkańcy, trwają. 

W te i wiele innych działań na rzecz Wodzisławia Śląskiego angażuje się naprawdę 

wiele osób, wodzisławianek i wodzisławian. Również w tym roku, przy okazji publikacji 

kolejnego Raportu o stanie miasta, chcę im gorąco podziękować za codzienne wysiłki 

zmierzające ku temu, by Wodzisław Śląski był coraz lepszym miejscem, prawdziwym 

domem wyjątkowej wodzisławskiej społeczności. Dziękuję, Drodzy Państwo, że mogę 

właśnie z Wami współpracować w tak ważnej sprawie od początku mojej pierwszej 

kadencji jako prezydent miasta, czyli od 2006 roku. Ogromne podziękowania. Dziękuję, 

że wspólnie nieustannie budujemy potencjał naszego Wodzisławia Śląskiego. 

Jak co roku zapraszam Państwa do lektury Raportu o stanie miasta. Wierzę, że ten 

istotny dokument przekona Państwa, że Wodzisław Śląski jest przyjaznym miejscem, 

miastem, dla którego dobro wodzisławianek i wodzisławian jest najwyższą wartością. 

Liczę na to, że Raport o stanie miasta będzie przyczynkiem do merytorycznego dialogu 

na temat tego, co dla nas, mieszkanek i mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, właśnie 

w naszym pięknym mieście 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 

961/1 km kw. według danych Głównego Urzędu 

Statystycznego za rok 2020 (dane za 2021 rok mają zostać 

zasilone 17 czerwca 2022 roku). 

Gęstość zaludnienia 

w powiecie 

wodzisławskim 

546/1 km kw. według danych Głównego Urzędu 

Statystycznego za rok 2020 (dane za 2021 rok mają zostać 

zasilone 17 czerwca 2022 roku). 

Gęstość zaludnienia 

w województwie 

śląskim 

364/1 km kw. według danych Głównego Urzędu 

Statystycznego za rok 2020 (dane za 2021 rok mają zostać 

zasilone 17 czerwca 2022 roku). 

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

Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 roku. 

W 2021 roku były to: Jedłownik Osiedle, Jedłownik- 

-Turzyczka-Karkoszka, Kokoszyce, Nowe Miasto, Osiedla 

XXX-lecia-Piastów-Dąbrówki, Radlin II, Stare Miasto, 

Wilchwy, Zawada. Uchwałą nr XXXII/292/21 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 marca 2021 roku 



Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2021 

 

 

7 | S t r o n a  

w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/156/96 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 roku 

w sprawie utworzenia miejskich jednostek pomocniczych 

– dzielnic radni Rady Miejskiej zmienili wyżej wymienioną 

uchwałę. Pokłosiem tego była m.in. modyfikacja nazw 

dwóch dzielnic, Jedłownik Osiedle i Osiedla XXX-lecia- 

-Piastów-Dąbrówki. Od 1 lipca 2021 roku obowiązują nazwy 

dzielnic: Jedłownik Szyb, Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka, 

Kokoszyce, Nowe Miasto, Trzy Wzgórza, Radlin II, Stare 

Miasto, Wilchwy, Zawada. 

Mieszkańcy  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego: 

Liczba 

mieszkańców 

w roku 2019 

Liczba 

mieszkańców 

w roku 2020 

Liczba 

mieszkańców 

w roku 2021 

47 813 47 576 47 319 

(I półrocze 

2021 roku) 

 

 Według danych ewidencji ludności w Urzędzie Miasta 

(osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy): 

Liczba 

mieszkańców 

w roku 2019 

Liczba 

mieszkańców 

w roku 2020 

Liczba 

mieszkańców 

w roku 2021 

45 816 45 268 44 585 

 

 Liczba zameldowanych w Wodzisławiu Śląskim 

– kobiety (osoby zameldowane na pobyt stały): 23 036. 

 Liczba zameldowanych w Wodzisławiu Śląskim 

– mężczyźni (osoby zameldowane na pobyt stały): 

20 757. 
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 Ludność w wieku produkcyjnym – kobiety (18-59 lat, 

osoby zameldowane na pobyt stały): 12 217. 

 Ludność w wieku produkcyjnym – mężczyźni  

(18-64 lata, osoby zameldowane na pobyt stały): 13 207. 

 Ludność w wieku poprodukcyjnym – kobiety (powyżej 

60. r.ż., osoby zameldowane na pobyt stały): 7 199. 

 Ludność w wieku poprodukcyjnym – mężczyźni (powyżej 

65. r.ż., osoby zameldowane na pobyt stały): 3 614. 

 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym za 2020 rok według Głównego Urzędu 

Statystycznego: 40,1. 

Bezrobocie w mieście Liczba osób bezrobotnych (stan na koniec roku 2021; na 

podstawie informacji z Powiatowego Urzędu Pracy): 

1. 848 osób zarejestrowanych (1,79 proc. liczby 

mieszkańców w roku 2021 według Głównego Urzędu 

Statystycznego – 47 319 – dane za I półrocze), w tym: 

 499 kobiet (58,84 proc. osób zarejestrowanych), 

 437 osób długotrwale bezrobotnych (51,53 proc. 

osób zarejestrowanych), 

 216 osób powyżej 50. r.ż. (25,47 proc. osób 

zarejestrowanych), 

 60 osób niepełnosprawnych (7,08 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. 
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Zadania wodzisławskiego samorządu (w ramach Urzędu 

Miasta) realizowali na koniec 2021 roku pracownicy 

zatrudnieni na 220,825 etatu. 

Wybrane dane 

statystyczne, które 

mogą w części 

zobrazować wykonaną 

przez pracowników 

Urzędu Miasta pracę 

1. Liczba zarejestrowanej korespondencji wpływającej 

– 91 344. 

2. Liczba korespondencji wychodzącej – 64 133. 

3. Liczba wydanych decyzji administracyjnych – 21 158. 

4. Liczba podjętych uchwał – 144, w tym: 

- 91 projektów zgłoszonych przez prezydenta miasta, 

- 38 projektów zgłoszonych przez Radę Miejską, 

- 14 projektów zgłoszonych przez przewodniczącego 

Rady Miejskiej, 

- jeden projekt zgłoszony przez kluby radnych. 

5. Liczba złożonych wniosków CEIDG (Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) 

– 908. 

6. Liczba wydanych dowodów osobistych – 3752. 

7. Liczba wniosków o udzielenie informacji publicznej 

– 112.  

Jednostki 

organizacyjne miasta 

i zatrudnienie 

Miasto posiadało w 2021 roku 11 jednostek 

organizacyjnych: 

1. Wodzisławskie Centrum Kultury – 28,333 etatu, 

2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna – 23,375 etatu, 

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”  

– 38 etatów, 

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 49,375 etatu, 

5. Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci 

i Młodzieży – 34 etaty, 

6. Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla” 

– 19,5 etatu, 

7. Muzeum – 7,25 etatu, 

8. Żłobek Miejski nr 1 – 15,5 etatu, 
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9. Służby Komunalne Miasta – 53,75 etatu, 

10. Zarząd Dróg Miejskich – 36,5 etatu, 

11. Centrum Usług Wspólnych – 26,875 etatu. 

Jednostki te realizują dla miasta i jego mieszkańców 

większość zadań własnych gminy. W jednostkach 

organizacyjnych miasta w roku 2021 pracowało 

ok. 332 pracowników. 

Warto zaznaczyć, że od 1 stycznia 2021 roku na mocy 

Uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 

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 wykonującego zadania centralnego 

zamawiającego działa właśnie ta jednostka organizacyjna 

miasta. Główne cele, które przyświecały jej utworzeniu, to 

zapewnienie zastępowalności na poszczególnych 

stanowiskach (w przypadku, gdy w jednostce zatrudniona 

była na przykład tylko jedna księgowa, jej dłuższa 

nieobecność powodowała trudności także formalne), 

zgodności z zaleceniami pokontrolnymi (rozdzielenie funkcji 

księgowej od płacowej i kadrowej) oraz specjalizacja kadr 

– te założenia udało się zrealizować. Postawiono sobie 

również za cel oszczędności finansowe – planem minimum 

było 200 tysięcy złotych rocznie od 2022 roku. 

Oszczędności finansowe miały być głównie efektem 

zmniejszenia zatrudnienia przy realizacji zadań przejętych 

przez CUW. Podczas opracowywania planu budżetu na 

2021 rok jednostki pomniejszyły swoje plany o kwoty, które 

były przeznaczone na przejęte zadania. Uzyskano w ten 

sposób sumę 2 684 836 zł, z czego 2 664 055 zł znalazło 

się w projekcie planu budżetu CUW. Wydatki Centrum 

Usług Wspólnych w Wodzisławiu Śląskim w 2021 roku 

wyniosły 2 210 856,50 zł. Z powyższego wynika, iż 
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oszczędności z tytułu utworzenia CUW to 473 979,50 zł. 

Oszczędności te mogłyby być wyższe maksymalnie 

o 230 895,90 zł, gdyby nie inflacja – 8,6 proc. według 

danych GUS (8,6 proc. liczone od kwoty 2 684 836 zł). 

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 2021 roku określono na 

52,25 etatu. 

Działania publiczne miasta realizuje także 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 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 227 pracowników 

(dane na koniec 2021 roku). 
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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 

2021 roku wyniosła 560,27, w tym: 76,86 w samodzielnych 

przedszkolach, 174,34 w szkołach podstawowych, 

309,07 w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz 

2,47 w ognisku pracy pozaszkolnej. Średnioroczna liczba 

etatów pracowników administracji i obsługi wyniosła 251,33. 

 

 

 

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 dokumentów planistycznych (polityk, programów, 

strategii, a także innych), do których wykonania był zobowiązany prezydent miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

 W tym miejscu warto podkreślić, że 2021 rok był okresem pracy nad 

najważniejszym miejskim dokumentem strategicznym, czyli Strategią rozwoju miasta 

Wodzisławia Śląskiego do 2030 roku, przyjętą przez Radę Miejską na styczniowej sesji 

2022 roku, jak również Strategią rozwoju oświaty miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 

2022-2026 (także uchwalona w styczniu 2022 roku) oraz Strategią rozwoju sportu 

w Wodzisławiu Śląskim do 2028 roku (dotychczas nieprzyjęta, omawiana m.in. na sesji 

we wrześniu 2021 roku). 
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1. Nazwa polityki/programu/strategii 

Strategia rozwoju miasta Wodzisławia Śląskiego do 2030 roku 

2. Okres realizacji 

2022-2030 

3. Cel 

Strategia jest dokumentem, który odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu rozwojem 

miasta, określającym wizję rozwoju miasta Wodzisławia Śląskiego oraz jego cele 

strategiczne, tj.: 

1. Innowacje społeczne i gospodarcze wykorzystujące i wzmacniające potencjał 

rozwojowy miasta. 

2. Kameralne i bezpieczne miasto przyjazne dla mieszkańców. 

3. Społeczność lokalna gospodarzem miasta. 

4. Zdolność miasta i społeczności lokalnej do zapobiegania i radzenia sobie 

z sytuacjami kryzysowymi. 

4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2021 roku 

Ze względu na fakt, iż poprzednio obowiązująca Strategia rozwoju miasta Wodzisławia 

Śląskiego swoim horyzontem czasowym obejmowała okres do 2020 roku, a aktualnie 

obowiązująca Strategia rozwoju Wodzisławia Śląskiego do 2030 roku została przyjęta 

uchwałą Rady Miejskiej w styczniu 2022 roku, najważniejsze działania oraz zadania 

przedstawione poniżej odnoszą się do zadań aktualnie realizowanych w roku 2021, 

a ujętych w dokumencie Strategii rozwoju miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 

2015-2020. 

1. Zadanie „Budowa infrastruktury umożliwiającej dostęp do terenów przeznaczonych 

pod działalność gospodarczą na terenie po Kopalni 1 Maja” – zadanie zrealizowano 

w ramach projektu „Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja w Wodzisławiu 

Śląskim” współfinasowanego ze środków UE. 
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2. Rewitalizacja starówki – przestrzeń centralna miasta i jego obszaru funkcjonalnego. 

W ramach zadania zrealizowano: 

 projekt pn. „Eko-Starówka – poprawa efektywności energetycznej komunalnej 

infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim”, 

 projekt w ramach zadania pn. „Efektywne zarządzanie energią – wymiana 

opraw oświetleniowych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”, 

 projekt „Eko-Wodzisław – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

miasta Wodzisławia Śląskiego”. 

3. 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”. 

4. Utrzymanie i konserwacja rowów, ich infrastruktury oraz innych urządzeń 

melioracyjnych na terenie miasta, zapewniające ich właściwe funkcjonowanie 

– w 2021 roku wyczyszczono łącznie 3082 mb rowów. 

5. Więcej ciepła – mniej smogu. Uciepłowienie wodzisławskich kamienic. 

Zrealizowano projekt pn. „Eko-Starówka – poprawa efektywności energetycznej 

komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim”. Ponadto 

w trakcie realizacji jest projekt „Eko-Wodzisław – kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków miasta Wodzisławia Śląskiego”. 

6. Słoneczna energia – budowa instalacji fotowoltaicznych w Wodzisławiu Śląskim. 

W ramach zadania miasto Wodzisław Śląski brało udział w partnerskich projektach 

grantowych, których liderem jest Związek Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego. Są to projekty dotyczące montażu instalacji OZE dla budynków 

mieszkalnych oraz wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła, jak i montażu 

instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. Projekty pn. „Łączymy z energią” 

i „Gminy z dobrą energią” są dofinasowane ze środków RPO WSL 2014-2020. 

Ponadto zrealizowano projekt pn.: „Montaż instalacji OZE w budynkach 

użyteczności publicznej miasta Wodzisławia Śląskiego”. 

7. Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej. W ramach zadania 

w trakcie realizacji są projekty pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim” oraz „Eko-Wodzisław 

– kompleksowa modernizacja energetyczna budynków miasta Wodzisławia 
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Śląskiego”. Zakres projektów obejmuje obiekty: OSP Turzyczka, OSP Jedłownik, 

OSP Zawada, OSP Radlin, budynek SKM/ZDM, SP1, SP17.  

8. Projekty aktywizujące osoby starsze w ich środowisku. Realizacja projektu 

„Seniorzy bez granic II” dofinasowanego ze środków Interreg V-A (RCz-PL). 

 

 

 

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: 

1. Przebudowa struktury gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości poprzez wzrost 

innowacyjności podejmowanych działań i aktywizację gospodarczą terenu 

rewitalizowanego (sfera gospodarcza). 

2. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa warunków życia 

mieszkańców poprzez ożywienie obszaru rewitalizowanego w aspekcie 

infrastrukturalno-architektonicznym (sfera przestrzenna). 

3. 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 2021 roku 

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

2. Poprawa efektywności energetycznej w komunalnej infrastrukturze mieszkaniowej 

– w trakcie realizacji. 
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3. Kompleksowa modernizacja pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim 

– projekt w trakcie realizacji. 

4. Program aktywności lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto „Aktywność szansą na 

nowy początek” – projekt zrealizowano. 

5. Program aktywności lokalnej dzielnicy Wilchwy „Czas na aktywną zmianę” 

– projekt w trakcie realizacji. 

6. Program aktywności lokalnej dzielnicy Jedłownik Szyb „Aktywni razem mogą 

wszystko” – projekt w trakcie realizacji. 

 

 

 

1. Nazwa polityki/programu/strategii 

Program zdrowotny „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych 

z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego” 

2. Okres realizacji 

Od 6 kwietnia do 10 grudnia 2021 roku  

3. Cel 

Rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego 

4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2021 roku 

Działania podjęte przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży 

w ramach programu zdrowotnego wraz z liczbą świadczeń: 

1. Wczesna Interwencja – program obejmował kompleksową rehabilitację i terapię 

dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych nieprawidłowym rozwojem w wieku do 

siedmiu 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, 
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 prowadzenie terapii logopedycznej, 

 prowadzenie terapii pedagogicznej, 

 terapia SI, 

 terapia zajęciowa. 

Liczba świadczeń zdrowotnych: 1358 x 190 zł = 258 020 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 sprawności fizycznej. W ramach grupowych zajęć korekcyjnych dzieci 

korzystały z ćwiczeń korekcyjnych i korygujących wady postawy.  

Liczba świadczeń zdrowotnych: 1248 x 120 zł = 149 760 zł. 

 

 

 

1. Nazwa polityki/programu/strategii 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021 

2. Okres realizacji 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku  

3. Cel 

Celami Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 

rok 2021 były 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. 

 

 

 



Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2021 

 

 

18 | S t r o n a  

4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2021 roku 

Dysponenci środków na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych: 

 Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego – plan: 

721 638 zł, wykonanie: 157 304,09 zł, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – plan: 60 000 zł, wykonanie: 24 748,48 zł, 

 Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla” – plan: 686 000 zł, 

wykonanie: 629 516,08 zł, 

 Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim – plan: 17 000 zł, wykonanie: 17 000 zł. 

Łącznie w dziale 851 w rozdziale 85154 plan wyniósł 1 484 638 zł, natomiast wykonanie 

828 568,65 zł. 

Zadania realizowane w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w 2021 roku – Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miasta: 

1. Sfinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania 

patologiom społecznym realizowanych przez placówki oświatowe z terenu miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

2. Zakup 240 egzemplarzy czasopisma profilaktycznego „ANTIDOTUM. Profilaktyka. 

Wychowanie. Zdrowie”. 

3. Sfinansowanie programu profilaktycznego skierowanego do mieszkańców miasta 

Wodzisławia Śląskiego z uwzględnieniem praktycznych działań w zakresie 

promowania zdrowego stylu życia bez nałogów. 

4. Sfinansowanie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych. 

5. Udział w szkoleniu „Opłata z tzw. <<małpek>> jako dodatkowe środki na 

przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz przykłady 

wydatków niemających związku z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych i z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu”. 

6. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z kompletem tuszów na potrzeby Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 



Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2021 

 

 

19 | S t r o n a  

Wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: 

1. Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za udział w posiedzeniu. 

2. Wynagrodzenie osób kontrolujących punkty sprzedaży. 

3. Wynagrodzenie za sporządzenie opinii biegłych sądowych w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu u osób skierowanych przez Miejską Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Dopłata do zaliczki na wynagrodzenie za sporządzenie opinii przez biegłych 

sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób skierowanych przez 

Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

7. Opłata dla komornika sądowego za doręczenie korespondencji. 

 

 

 

1. Nazwa polityki/programu/strategii 

Gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 

2. Okres realizacji 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku  

3. Cel 

Celami Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 były profilaktyka 

i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. 
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4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2021 roku 

Na realizację Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku 

zaplanowano kwotę 60 000 zł. Wykonanie wyniosło 58 063,91 zł. 

Zadania zrealizowane w ramach Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii  

w 2021 roku:  

1. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

2. 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. 

 

 

 

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: 

1. Rozwój promocji zdrowia w Wodzisławiu Śląskim. 

2. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. 

3. Kształtowanie właściwych postaw zdrowotnych, w tym również upowszechnianie 

informacji i edukacji zdrowotnej. 
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4. Stworzenie mieszkańcom Wodzisławia Śląskiego możliwości skorzystania 

z samorządowych programów polityki zdrowotnej. 

5. Aktywizacja instytucji, organizacji i mieszkańców w obszarze promocji zdrowia. 

6. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci 

i młodzieży. 

7. Ograniczenie niskiej emisji. 

4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2021 roku 

1. Dotowanie przedsięwzięć podejmowanych w ramach ochrony i promocji zdrowia na 

rzecz mieszkańców Wodzisławia Śląskiego. 

2. Opracowanie i realizacja Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. 

3. Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego. 

 

 

 

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 2021 

2. Okres realizacji 

Od 24 lutego do 31 grudnia 2021 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, 
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 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, 

 otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie 

organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji 

projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez 

samorząd, 

 rozwój systemu wymiany informacji pomiędzy miastem a organizacjami 

pozarządowymi. 

4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2021 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: 

1. Zlecanie zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym.  

Organizacje mogły składać oferty na zadania, tj.: 

 dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym/problemem przemocy, 

 realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności 

dla dzieci i młodzieży. 

2. Zlecanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 
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Organizacje mogły składać oferty na zadania, tj.: 

 rozwój i animacja lokalnego amatorskiego ruchu sportowego poprzez 

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

 szkolenie sportowe, w tym prowadzenie zajęć treningowych, organizacja lub 

udział w zawodach sportowych. 

3. Zlecanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego. 

Organizacje mogły składać oferty na zadania, tj.: 

 aktywizacja społeczno-kulturalna seniorów 50+, 

 organizowanie na terenie miasta wydarzeń kulturalnych w szczególności: 

festiwali, koncertów, konkursów, spektakli, występów artystycznych, 

 upowszechnianie kultury, historii i dziedzictwa narodowego regionu wśród 

mieszkańców Wodzisławia Śląskiego. 

4. Zlecanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 

w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. 

Organizacje mogły składać oferty na zadania, tj.: 

 działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia, 

 działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych, 

 działania mające na celu promowanie zdrowia psychicznego. 

5. Zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

Organizacje mogły składać oferty na realizację zadania, tj.: 

 dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta, 

 zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez 

działalność Klubu „Senior+”. 

6. Zlecanie zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego. 

Organizacje mogły składać oferty na realizację zadania, tj.: 

 działania mające na celu ograniczenie liczby bezdomnych zwierząt oraz pomoc 

bezdomnym zwierzętom przebywającym w przytulisku, 
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 przeprowadzenie akcji edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza, zachowania 

i wzbogacania bioróżnorodności oraz prawidłowej gospodarki odpadami 

komunalnymi. 

7. Zlecanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym 

rozwój przedsiębiorczości. 

Organizacje mogły składać oferty na realizację zadania, tj.: 

 Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości – wsparcie osób podejmujących 

działalność gospodarczą oraz mikro- i małych przedsiębiorców w pierwszych 

trzech latach funkcjonowania. 

 

 

 

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 

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, 
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 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2021 roku 

Zasób instytucjonalny pomocy społecznej i wsparcia miasta obejmował: 

 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, 

 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 trzech projektach z EFS. 

„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 2021 roku 

w ramach wskazanego powyżej projektu rozpoczęto etap wdrażania modelu pracy 

z rodziną doświadczającą dziedziczonego ubóstwa na terenach pogórniczych 

– opracowany na przykładzie dzielnicy Wodzisławia Śląskiego – Wilchw, na terenie 

całego miasta. Model pracy, o którym mowa powyżej, został ustanowiony Uchwałą 

Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2021 roku oraz Zarządzeniem dyrektora nr 

OR.021.00021.2021. W 2021 roku wydatkowano 10 921,14 zł środków unijnych.  

Drugim projektem, jaki realizował MOPS w 2021 roku, był Program aktywności 

lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto „Aktywność szansą na nowy początek”. 
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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 2021 roku w ramach projektu 

wydatkowano 214 921,14 zł ze środków unijnych oraz 2 080,86 zł środków własnych. 

Łączny koszt wyniósł 217 002 zł. Łącznie w projekcie wzięło udział 32 uczestników 

(30 kobiet i dwóch mężczyzn). 10 osób znalazło zatrudnienie, pięć osób ukończyło staż 

zawodowy, 10 osób ukończyło różnego rodzaju kursy i szkolenia, w tym: szkolenie 

e-obywatel, kurs rejestratorki medycznej, kurs masażysty. 

1 lutego 2021 roku rozpoczął się również projekt Program aktywności lokalnej 

dzielnicy Wilchwy „Czas na aktywną zmianę”. Celem głównym projektu jest 

wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób, mieszkańców Wodzisławia 

Śląskiego, zamieszkujących obszar zdegradowany i peryferyjny dzielnicy Wilchwy, 

w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

W 2021 roku w ramach projektu wydatkowano 273 343,56 zł ze środków unijnych oraz 

9 751 zł środków własnych. Łączny koszt w 2021 roku wyniósł 283 094,56 zł. 

W ramach obu projektów dotyczących aktywności lokalnej zaplanowano m.in.:  

 liczne spotkania animacyjne, 

 interesujące działania o charakterze środowiskowym dla całych rodzin 

(np. piknik, festyn), 

 udział w warsztatach dworcowych, m.in. warsztaty kulinarne, ogrodnicze, 

umiejętności praktycznych, 

 bezpłatne szkolenia zawodowe,  

 staże zawodowe, 

 wsparcie towarzyszące (tj. catering podczas szkoleń, pomoc materialna 

w postaci zasiłków). 

Łącznie w projekcie udział wzięło 23 uczestników, z których: siedem osób znalazło 

zatrudnienie, jedna osoba rozpoczęła działalność gospodarczą, dziewięć osób 

ukończyło różnego rodzaju kursy i szkolenia, w tym: kurs kasy fiskalnej, kurs operatora 

koparki jednonaczyniowej klasy III. Z kolei sześć osób wzięło udział w stażach 

zawodowych. 
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W kwietniu 2022 roku rozpoczął się nowy projekt Program aktywności lokalnej 

dzielnicy Jedłownik „Aktywni razem mogą wszystko”. 

Od 1 czerwca do 31 grudnia 2021 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Wodzisławiu Śląskim realizowany był Program „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2021, finansowany z Funduszu Solidarnościowego. 

Jego główny cel to wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego 

wsparcia dla: 

 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie 

jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie Ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

Program zapewniał także możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne 

z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu 

w życiu społecznym; ograniczenie skutków niepełnosprawności. Pomocą w formie 

usług asystenckich objęte zostały 24 osoby, w tym 14 osób z orzeczonym znacznym 

stopniem niepełnosprawności, pięć osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności oraz pięcioro dzieci w wieku do 16. roku życia. Usługi asystenckie 

wykonywało ośmiu asystentów. Łączna kwota środków z Funduszu Solidarnościowego 

wykorzystana na realizację Programu wyniosła 62 904,90 zł.  

Od 1 czerwca do dnia 31 grudnia 2021 roku w MOPS-ie realizowany był drugi program 

finansowany z Funduszu Solidarnościowego – Program „Opieka wytchnieniowa” 

– edycja 2021 – pobyt dzienny. Kierowany on był do członków rodzin lub opiekunów, 

którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu 

bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad 

osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich 

umiejętności i wiedzy w tym zakresie. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie 

członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich 

w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu 

wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą 
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czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na 

załatwienie niezbędnych spraw. 

Pomocą w 2021 roku w formie usług opieki wytchnieniowej – pobyt dzienny objęto dwie 

osoby dorosłe posiadające znaczny stopień niepełnosprawności oraz dwoje dzieci 

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej wykonywało 

trzech opiekunów. Łączna kwota środków z Funduszu Solidarnościowego 

wykorzystana na realizację Programu wyniosła 7 070,70 zł. 

W 2021 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim 

realizowany był ponadto projekt „Posiłek w szkole i w domu” współfinansowany ze 

środków budżetu państwa. Projekt zapewniał pomoc zarówno osobom starszym, 

niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się 

w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program posiadał formę modułową. 

W jego skład weszły trzy moduły, z których każdy miał charakter indywidualny 

i kierowany był do innego adresata. W ramach Programu w MOPS-ie realizowane były 

dwa moduły: moduł dla dzieci i młodzieży oraz moduł dla osób dorosłych. 

Celem modułu 1 i 2 Programu było zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży 

oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub 

niepełnosprawnych i samotnych.  

W 2021 roku koszt Programu wyniósł 258 073 zł. Dotacja była równa 154 843 zł, 

natomiast środki własne – 103 230 zł.   

 

 Funkcje opiekuńcze miasta 

Pomoc i wsparcie w gminie z pomocy społecznej w 2021 roku uzyskały 1822 osoby, co 

stanowiło 4,09 proc. wszystkich mieszkańców gminy. W stosunku do 2020 roku łączna 

liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zwiększyła się o 69 osób, co stanowi 

wzrost o 3,94 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 2,38 proc. (z 547 do 560). Wzrost 

zanotowano również w liczbie rodzin. Wyniósł 1,77 proc. (z 452 do 460). 

Ponadto maleje liczba osób, które długotrwale korzystają z pomocy społecznej. 

W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba ta zmniejszyła się o niespełna 1 proc. (z 252 
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do 250). Największy spadek zanotowano w grupie wiekowej 0-17, gdzie liczba 

korzystających zmniejszyła się z 66 osób do jednej (spadek o 98,49 proc.). Spadek 

zanotowano również w grupie wiekowej kobiety +60 oraz mężczyźni +65, gdzie liczba 

osób korzystających zmalała o 4,85 proc. (ze 165 do 157). Jeśli chodzi natomiast 

o wzrost liczby osób korzystających ze świadczeń, to dotyczy on kategorii wiekowej 

18-59 kobiety i 18-64 mężczyźni, gdzie liczba osób korzystających wzrosła o 86 osób, 

co daje wzrost o 27,22 proc. w stosunku do roku poprzedniego. 

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 w formie pieniężnej, 

natomiast w przypadku formy niepieniężnej zanotowano wzrost osób i rodzin 

korzystających. 

W mieście najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób 

i rodzin ubiegających się o pomoc w 2021 roku były kolejno: 

 długotrwała lub ciężka choroba – 320 rodzin,  

 ubóstwo – 248 rodzin,  

 bezrobocie – 190 rodzin,  

 niepełnosprawność – 185 rodzin,  

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego – 89 rodzin, 

 alkoholizm – 86 rodzin.  

W porównaniu do roku 2020 w większości przypadków udzielania pomocy rodzinom 

i osobom dominuje tendencja wzrostowa. Największy wzrost zaobserwowano 

w kryteriach związanych z:  

 przemocą w rodzinie, gdzie wzrost ten wyniósł 66,67 proc. (z trzech do pięciu),  

 bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniem 

gospodarstwa domowego – rodziny wielodzietne, gdzie liczba rodzin 

korzystających wzrosła o 62,5 proc. (z ośmiu do 13) , 

 narkomanią, gdzie liczba rodzin korzystających wzrosła z 10 do 12 (wzrost 

o 20 proc.), 

 bezrobociem, gdzie wzrost ten wyniósł 6,74 proc. (ze 178 do 190), 
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 alkoholizmem, gdzie liczba rodzin korzystających wzrosła o 3,61 proc. (z 83 do 

86) w stosunku do roku poprzedniego. 

Największy spadek natomiast odnotowano w kryteriach związanych z: 

 sytuacją kryzysową, gdzie spadek ten wyniósł 100 proc. (z dwóch do zera), 

 bezdomnością, gdzie liczba rodzin korzystających zmalała z 62 do 50, co daje 

spadek o 19,35 proc. w stosunku do roku 2020, 

 niepełnosprawnością, gdzie liczba rodzin korzystających zmniejszyła się z 200 

do 185, co w stosunku do roku poprzedniego daje spadek o 7,50 proc., 

 ubóstwem, gdzie spadek ten wyniósł 3,13 proc. (z 256 do 248). 

Warto również wskazać, iż wzrasta kwestia występowania sytuacji problemowych 

w poszczególnych środowiskach. Mowa tutaj o stale wzrastającej liczbie środowisk 

z problemem bezrobocia, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego, przemocą w rodzinie i alkoholizmem, jak 

również utrzymującą się na stałym poziomie kwestią długotrwałej choroby, potrzebą 

ochrony macierzyństwa. Ponadto problemy środowisk objętych pomocą społeczną są 

coraz bardziej złożone. 

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

opiekuńcze są formą pomocy, której celem jest zaspokojenie codziennych, 

podstawowych potrzeb osób, które niebędących w stanie samodzielnie funkcjonować 

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

uniemożliwiają 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 wzrosła z 92 do 102, 

co daje wzrost o 10,87 proc. w stosunku do roku poprzedniego.  

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 2021 roku wyniósł 401 625 zł, co w stosunku do roku poprzedniego daje wzrost 

kosztów o 62 620 zł (wzrost o 18,46 proc.). Od stycznia 2021 usługi opiekuńcze były 
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realizowane przez Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 

w Katowicach, Oddział Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, ul. Kubsza 28/5, 

44-300 Wodzisław Śląski. 

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 owej formy wsparcia 

(sześć osób). Koszt zleconej usługi w 2021 roku wyniósł 60 719 zł, co w stosunku do 

roku poprzedniego daje wzrost o 13 714 zł (wzrost o 29,18 proc.). 

Wzrost liczby osób i rodzin korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej wpływa na zwiększenie się liczby rodzin objętych pracą socjalną. 

W stosunku do roku ubiegłego liczba ta wzrosła o ponad 3 proc. (z 418 do 432). 

W Raporcie „Kontrakt socjalny” program CAS ukazuje liczbę zakończonych 

w 2021 roku kontraktów socjalnych. I tak w porównaniu do roku poprzedniego nastąpił 

wzrost zakończonych kontraktów socjalnych z 11 do 15 (wzrost o 36,36 proc.). 

W 2021 roku z 229 osobami przeprowadzono wywiad środowiskowy, co w stosunku do 

roku 2020 daje spadek o 32,25 proc. (z 338 do 229). Jeśli chodzi o liczbę rodzin, 

z którymi przeprowadzono wywiad środowiskowy, to w stosunku do roku poprzedniego 

nastąpił spadek o 32,04 proc. (z 334 do 227). 

Odpłatność miasta za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 

55 osób, co w stosunku do roku poprzedniego daje wzrost o 5,77 proc. Jeśli chodzi 

natomiast o koszty, to w stosunku do roku minionego nastąpił wzrost kosztów 

o 281 763 zł, co przyniosło wzrost o 18,54 proc. Ogólny koszt wyniósł w roku oceny 

1 801 867 zł. 

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, 
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 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 2021 roku wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej, które zostały 

poniesione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, 

wyniosły 933 274,42 zł i są o 47 016,87 zł większe niż w roku ubiegłym (wzrost 

o 5,31 proc.). Od stycznia 2012 roku do grudnia 2021 roku w Wodzisławiu Śląskim 

w pieczy zastępczej umieszczono łącznie 206 dzieci. 

W mieście w roku oceny funkcjonowało 11 asystentów rodzinnych, którzy objęli swoją 

opieką 113 rodzin, z czego 83 rodziny zostały zobowiązane do współpracy 

postanowieniem Sądu. Pozostałych 30 rodzin zostało do tej formy wsparcia 

skierowanych przez wodzisławski MOPS. W porównaniu do roku 2020 liczba rodzin 

objętych pracą asystenta rodziny wzrosła ze 107 do 113, co daje wzrost o 5,61 proc. 

Na terenie miasta działają dwa punkty specjalistycznego poradnictwa – jedno 

prowadzone w ramach Punktu Konsultacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, przeznaczone dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i rodzin 

z problemem alkoholowym, w którym funkcjonują dyżury specjalistów – prawnika, 

psychologa, zatrudnionych na umowy zlecenia. Porady psychologiczne i pedagogiczne 

udzielane są także w Wodzisławskiej Placówce Wsparcia Dziennego „Dziupla”. Kadra 

placówki prowadzącej porady specjalistyczne liczy dwóch psychologów, jednego 

pedagoga, dwóch pedagogów rodzinnych oraz jednego logopedę (cztery osoby 

zatrudnione na umowy o pracę, dwie na umowy zlecenia). W Punkcie Konsultacyjnym 

w roku oceny z porad specjalistów skorzystało 59 osób, w tym z porad prawnika 

48 osób, z porad psychologa 11 osób, którym udzielono łącznie 119 porad. 

 

 

 

 

 



Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2021 

 

 

33 | S t r o n a  

Specjalista Liczba osób, które skorzystały                    

z pomocy specjalistów 

Liczba konsultacji udzielonych 

przez specjalistów 

Prawnik                                                      48 100 

Psycholog                                                                      11 19 

Łącznie 59 119 

 

 

 

W Wodzisławskiej Placówce Wsparcia Dziennego „Dziupla” z porad specjalistów 

skorzystały 124 osoby, w tym: terapia psychologiczna – 40 osób, którym udzielono 

240 porad i konsultacji psychologicznych, terapia pedagogiczna i arteterapia 

– 22 osoby, którym udzielono 78 porad pedagogicznych, terapia logopedyczna 

– 12 osób oraz wsparcie pedagoga rodzinnego – 18 rodzin, w tym 25 dorosłych 

i 25 dzieci.  

W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba osób korzystających ze specjalistycznego 

wsparcia zmniejszyła się o 22,13 proc. (z 235 do 183). 

Ponadto „Dziupla” jako Placówka Wsparcia Dziennego prowadzi trzy świetlice 

środowiskowe: 

 świetlica nr 1 przy ul. Czyżowickiej 29B,  

 świetlica nr 2 – Wilchwy przy ul. św. Wawrzyńca 11,  

 świetlica nr 3 – Jedłownik przy ul. Kokoszyckiej 180D,  

w których dostępnych jest łącznie 60 miejsc. W roku oceny 100 osób skorzystało 

z usług WPWD. Kadra placówki liczy 16 osób. 
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 Świadczenia w ramach zadań własnych MOPS 

 

Świadczenie Liczba osób, którym przyznano 

świadczenie 

Kwota 

świadczeń 

Zasiłek stały 
127 641 187 zł 

Zasiłek okresowy 58 86 615 zł 

W tym z tytułu bezrobocia 48 79 250 zł 

Schronienie 35 495 561 zł 

Posiłek 110 48 406 zł 

W tym dla dzieci 
97 34 142 zł 

Usługi opiekuńcze 102 401 625 zł 

Zasiłki celowe – zdarzenie 

losowe 

2 7 000 zł 

Sprawowanie pogrzebu 13 44 113 zł 

Inne zasiłki celowe  

i w naturze 

262 312 423 zł 

W tym zasiłek celowy 

specjalny 

44 33 765 zł 

Odpłatność gminy za pobyt 

w DPS 

55 1 801 867 zł 
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 Powody przyznania pomocy przez MOPS 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 

Ubóstwo 248 

Sieroctwo 0 

Bezdomność 50 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 25 

W tym potrzeba ochrony wielodzietności 15 

Bezrobocie 190 

Niepełnosprawność 185 

Długotrwała lub ciężka choroba 320 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem  

89 

W tym rodziny niepełne 37 

Wielodzietne rodziny 13 

Przemoc w rodzinie 5 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 

Alkoholizm 86 

Narkomania 12 

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 0 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 
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 Pomoc i wsparcie w mieście Wodzisławiu Śląskim  

Pomoc społeczną w 2021 roku w postaci świadczeń pieniężnych uzyskało 326 osób, 

co w stosunku do roku poprzedniego daje spadek o 1,51 proc. (z 331 do 326). 

Ze świadczeń w postaci niepieniężnej skorzystały 283 osoby, co daje wzrost 

o 1,43 proc. w stosunku do roku 2020 (z 279 do 283). 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 3,79 proc. 

(ze 132 do 127) w stosunku do roku 2020. Natomiast liczba świadczeń w formie 

ww. zasiłku zmalała o 7,96 proc. (z 1 356 do 1 248). Z pomocy w formie zasiłku stałego 

korzystają osoby pełnoletnie, niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolne do pracy. O niespełna 24 proc. zmalała liczba osób pobierających 

świadczenia w formie zasiłku okresowego, natomiast liczba przyznanych świadczeń 

zmalała z 295 do 256, co daje spadek o 13,22 proc. w stosunku do roku 2020. 

Dominującą przesłanką, na podstawie której przyznawane jest powyższe świadczenie, 

pozostaje bezrobocie (233 świadczenia). Jeśli chodzi natomiast o zasiłek celowy, to 

w 2021 roku liczba osób korzystających z tej formy wsparcia wzrosła o niespełna 

2 proc. Wzrost jest też zauważalny w liczbie przyznanych świadczeń w ramach 

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

wyniósł 27,75 proc. (z 519 do 663).  

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 

podejmuje realizację zapisów Ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

oraz wydaje decyzje w sprawie dodatku energetycznego. 

Świadczenie wychowawcze realizowane jest od 1 kwietnia 2016 roku jako systemowe 

wsparcie polskich rodzin i, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie, od 

1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do 

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

uprawnionych do świadczenia wychowawczego 500+ w dziale świadczeń rodzinnych 

i alimentacyjnych w roku oceny wyniosła 8 136 dzieci. W stosunku do roku 

poprzedniego liczba uprawnionych do świadczenia 500+ wzrosła o 68 uprawnionych. 
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Od 1 stycznia 2022 roku obsługą wniosków na świadczenie wychowawcze 500+ 

zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (1 000 zł jednorazowo) 

przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 

1 922 zł na osobę. Liczba złożonych wniosków w 2021 roku wyniosła 254, z czego 

wydano 231 decyzji, w tym 199 pozytywnych. 

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 2,89 proc. wszystkich świadczeń 

wchodzących w skład świadczeń opiekuńczych (z 17 992 do 18 512). Liczba świadczeń 

zasiłku pielęgnacyjnego w stosunku do roku 2020 wzrosła o 81, natomiast liczba 

świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego wzrosła z 2877 do 3344, co daje wzrost 

o 16,23 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Spadek natomiast odnotowano 

w liczbie świadczeń specjalnego zasiłku opiekuńczego. Liczba ta zmalała z 79 do 51, 

co daje spadek o ponad 35 proc. Spadek odnotowano również w liczbie świadczeń 

zasiłku pielęgnacyjnego przyznawanego po 75. roku życia. I tak w stosunku do roku 

2020 liczba świadczeń zmniejszyła się o 148, co daje spadek o 10,92 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. Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium 

dochodowego. W roku oceny przyznano trzy takie świadczenia na łączną kwotę 

12 000 zł. 

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

to świadczenie w roku oceny wynosiła 169, co daje spadek o 5,59 proc. w stosunku do 

roku poprzedniego. Jednocześnie spadła też liczba osób pobierających to świadczenie, 

z 270 do 259, co daje spadek o 4,07 proc. w odniesieniu 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 900 zł.  
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W porównaniu do roku 2020 liczba gospodarstw domowych korzystających z dodatków 

mieszkaniowych zmniejszyła się z 611 do 607, co daje spadek o niespełna 1 proc., 

natomiast kwota wypłaconych świadczeń w formie dodatku mieszkaniowego wyniosła 

w roku oceny 1 897 511,30 zł i jest o 232 955,20 zł większa niż w roku 2020 (wzrost 

o niecałe 14 proc.). 

Jeśli chodzi o dodatki energetyczne (o dodatek energetyczny mogą ubiegać się 

gospodarstwa, które korzystają z dodatku mieszkaniowego), to też notowany jest 

spadek liczby gospodarstw korzystających z tej formy pomocy. W 2021 roku liczba ta 

wynosiła 166 gospodarstw, co w stosunku do roku poprzedniego daje spadek 

o 7,26 proc. (ze 179 do 166). Kwota wypłaconych świadczeń w postaci dodatku 

energetycznego kształtuje się w stosunku do roku poprzedniego na tym samym 

poziomie. Wyniosła 17 488 zł. Jest o 90,66 zł mniejsza niż w roku ubiegłym (spadek 

o 0,52 proc.). 

 

 

 

 

1. Nazwa polityki/programu/strategii 

Program wychodzenia z bezdomności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dla 

miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2021-2024 

2. Okres realizacji 

2021-2024 

3. Cel 

Cel główny: przeciwdziałanie zjawisku bezdomności oraz łagodzenie jego skutków 

przez wsparcie i podejmowanie inicjatyw na rzecz osób bezdomnych. 

Cele szczegółowe: 

1. Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością oraz bezdomnym 

bezpieczeństwa socjalnego. 
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2. Aktywizacja osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym do 

podejmowania użytecznych ról i funkcji społeczno-zawodowych. 

3. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie bezdomności i wczesnej 

interwencji. 

4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2021 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, 

jakie 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 z założeniami Programu gromadzi się za poprzedni rok kalendarzowy 

i przedstawia się ich podsumowanie. 

 

Cel szczegółowy 1: Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością oraz 

bezdomnym bezpieczeństwa socjalnego 

Lp. Działanie Wskaźniki Koło Wodzisław-

skie Towarzystwa 

Pomocy im. 

Św. Brata Alberta 

MOPS: 

pracownicy 

socjalni, DzPŚ 

Suma 

1. Zapewnienie 

doraźnej 

pomocy  

1. Liczba osób 

bezdomnych, 

którym udzielono 

Nie dotyczy 35 35 
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– schronienia 

w ogrzewalni 

doraźnej pomocy  

w ogrzewalni.   

2. Zapewnienie 

tymczasowej 

pomocy 

– schronienia 

w noclegowni 

1. Liczba osób 

bezdomnych, 

którym udzielono 

tymczasowej 

pomocy  

w noclegowni.   

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie 

udziela-

no takiej 

formy 

pomocy 

3. Zabezpiecze-

nie noclegu, 

wyżywienia, 

środków 

higieny 

i odzieży 

w schronisku 

1. Liczba osób 

bezdomnych, 

które miały 

zapewniony 

nocleg, 

wyżywienie, 

środki higieny 

i odzież  

w schronisku. 

43 (w tym 

24 decyzje 

z MOPS  

– Schronisko 

„Albert”) 

24 – Schronisko 

Albert 

3 – schronisko/ 

/kobiety 

Schroniska 

z usługami 

opiekuńczymi: 

2 – kobiety, 

9 – mężczyźni, 

Łącznie: 38 

57 

4. Zapewnienie 

schronienia 

w mieszkaniu 

chronionym. 

1. Liczba osób 

bezdomnych, 

którym udzielono 

schronienia 

w mieszkaniu 

chronionym. 

Nie dotyczy 0 - 

5. Udzielenie 

pomocy 

w uzyskaniu 

świadczeń  

z: ZUS (renta, 

1. Rodzaj 

uzyskanego 

wsparcia. 

 

 

Pomoc 

w uzyskaniu 

świadczeń 

emerytalnych, 

pomoc 

Przygotowanie  

i sporządzenie 

dokumentacji: 

na pomoc finan-

sową (zasiłki 

Zgodnie 

z infor-

macją 

podaną 
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emerytura), 

PUP, pomocy 

społecznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Liczba osób 

bezdomnych, 

które uzyskały 

wsparcie. 

w rejestracji 

w PUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

stałe, świadcze-

nia pieniężne 

na zakup żyw-

ności, zasiłki 

celowe, okreso-

we, pomoc 

w postaci 

schronienia, 

praca socjalna, 

prowadzenie 

KS 

 

14 

w tabe-

lach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie: 

20 

6. Udzielenie 

pomocy 

w wyrabianiu 

lub odtwa-

rzaniu doku-

mentów 

1. Rodzaj 

uzyskanego 

wsparcia. 

 

 

 

2. Liczba osób 

bezdomnych, 

które uzyskały 

wsparcie. 

Pomoc 

w wyrobieniu 

dowodu 

osobistego 

 

 

 

6 

Przygotowanie 

i sporządzenie 

dokumentacji: 

PZON 

 

 

 

 

1 

Zgodnie 

z infor-

macją 

podaną 

w tabe-

lach 

 

Łącznie: 

7 
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7. Współdzia-

łanie z jednos-

tkami orga-

nizacyjnymi 

służby zdro-

wia w udzie-

laniu doraźnej 

pomocy 

medycznej 

i sanitarnej 

1. Liczba 

podjętych 

działań. 

 

2. Rodzaj 

podjętych 

działań. 

26 

(17 – WOLO; 

9 – pomoc 

doraźna) 

1 

 

 

 

Pomoc zgodna 

z realizowanym 

kontraktem 

socjalnym 

Łącznie: 

27 

 

 

 

 

Zgodnie 

z infor-

macją 

podaną 

w tabe-

lach 

 

 

 

W zakresie udzielenia pomocy w postaci schronienia w roku 2021 z pomocy doraźnej 

w formie ogrzewalni łącznie skorzystało około 35 osób. Kompleksowej pomocy 

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

57 osobom. Z tego 24 skorzystały z pomocy gwarantowanej przez Koło Wodzisławskie 

Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta (tu wsparcie refundowane było przez 

miasto). Dodatkowo placówka ta pomocą objęła jeszcze grupę 19-osobową, udzielając 

w roku 2021 wsparcia łącznie 43 osobom bezdomnym. W ramach tego działania 

udzielono też pomocy w schroniskach ulokowanych poza Wodzisławiem Śląskim. 

Pomoc ta dotyczyła 14 osób (pięciu bezdomnych kobiet oraz dziewięciu mężczyzn). 

Analizując stan występowania problemu bezdomności w mieście Wodzisławiu Śląskim, 

niewątpliwie należy uznać, iż utrzymuje on raczej stały poziom z nieznacznymi 

tendencjami wzrostowymi, szczególnie w obszarze osób bezdomnych, które wymagają 

pomocy specjalistycznej. Mowa tutaj o udzielaniu schronienia w schroniskach 

ulokowanych poza Wodzisławiem Śląskim, w szczególności w schroniskach z usługami 

opiekuńczymi. W roku 2021 takiej formy pomocowej udzielono w 14 przypadkach. Dla 

porównania w roku 2020 ze wsparcia w tej formie skorzystało 13 osób. Ponadto 

w ramach zabezpieczenia socjalnego (punkty 5, 6, 7) osoby bezdomne czerpały także 

z szeregu działań w zakresie funkcjonowania społecznego. Działania te realizowane 
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były zarówno przez pracowników Ośrodka, jak i organizację pozarządową. Łącznie 

wsparcia udzielono w 54 przypadkach. 

 

Cel szczegółowy 2: Aktywizacja osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym do podejmowania użytecznych ról i funkcji społeczno-zawodowych 

Lp. Działanie Wskaźniki Koło Wodzisła-

wskie Towarzystwa 

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. 

36 2 Łącz-

nie: 38 

2. Udzielenie 

pomocy 

w poszuki-

waniu stałych 

miejsc 

zamieszkania 

1. Liczba osób 

bezdomnych, 

którym udzie-

lono pomocy 

w poszukiwa-

niu stałych 

miejsc zamie-

szkania. 

7 8 Łącz-

nie: 15 

3. Udzielenie 

pomocy 

w nawiązaniu 

1. Liczba 

podjętych 

12 1 Łącz-

nie: 13 
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kontaktów 

z rodziną 

działań w tym 

zakresie. 

4. Umożliwienie 

podjęcia 

leczenia 

uzależnień 

i terapii 

1. Liczba osób 

bezdomnych, 

które podjęły 

leczenie. 

2. Liczba osób 

bezdomnych, 

które uczestni-

czyły w terapii 

w warunkach 

ambulatoryj-

nych oraz 

w warunkach 

stacjonarnych. 

17 

 

 

 

37 

4 

 

 

 

4 – warunki 

stacjonarne 

0 – warunki 

ambulatoryjne 

Łącz-

nie: 21 

 

 

Łącz-

nie: 41 

 

 

5. Umożliwienie 

uczestnictwa 

w szkoleniach 

i warsztatach 

mających na 

celu integra-

cję społeczną 

i zawodową 

1. Liczba 

działań w tym 

zakresie. 

2. Rodzaj 

i tematy 

szkoleń. 

 

0 

 

 

- 

2 

 

 

Pomoc zgodna 

z realizowanym 

kontraktem 

socjalnym/ 

/aktywizacja, 

mobilizacja, 

Program 

aktywności 

lokalnej 

– warsztaty 

Łącz-

nie: 2 

 

Zgod-

nie 

z infor-

macją 

podaną 

w tabe-

lach 

6. Wspieranie 

różnych form 

zatrudnienia, 

1. Liczba osób 

bezdomnych, 

0 

 

1 

 

Łącz-

nie: 1 
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w tym 

socjalnego 

oraz innych 

form 

aktywizacji 

zawodowej 

którzy podjęli 

pracę. 

2. Rodzaj 

podjętego 

zatrudnienia. 

 

 

 

- 

 

 

Pomoc zgodna 

z realizowanym 

kontraktem 

socjalnym/ 

/aktywizacja, 

mobilizacja 

 

 

Zgod-

nie 

z infor-

macją 

podaną 

w tabe-

lach 

7. Udzielanie 

wsparcia 

i poradnictwa, 

m.in.: pracow-

nik socjalny, 

prawnik, 

psycholog, 

terapeuta, 

doradca 

zawodowy 

1. Liczba osób 

bezdomnych, 

którym 

udzielono 

wsparcia 

i poradnictwa. 

2. Rodzaj 

udzielonego 

wsparcia  

i poradnictwa. 

21 

 

 

 

 

- 

13 

 

 

 

 

Wsparcie 

pracownika 

socjalnego, 

poradnictwo, 

realizacja, KS, 

praca socjalna 

na rzecz osób 

bezdomnych 

Łącz-

nie: 34 

 

 

 

 

Zgod-

nie 

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 38 osób bezdomnych było objętych indywidualnymi 

programami wychodzenia z bezdomności, realizowanymi m.in. przez Koło 

Wodzisławskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. 
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Działania w zakresie aktywizacji osób bezdomnych ukierunkowane były głównie na 

następujące zakresy: wsparcie w poszukiwaniu zamieszkania, nawiązanie kontaktów 

z rodziną, podjęcie leczenia oraz terapii, organizacja szkoleń i warsztatów, wsparcie 

sfery zawodowej, udzielanie wsparcia i poradnictwa.  

Jak wynika z przedłożonych danych, łącznie 15 osób bezdomnych skorzystało 

z pomocy w formie poszukiwania stałego miejsca zamieszkania. Bezdomni skorzystali 

również z możliwości podjęcia leczenia od uzależnień. Pomoc ta dotyczyła w sumie 

21 osób. Możliwość stacjonarnej terapii zapewniono w aż 41 przypadkach. Ponadto 

w ramach aktywizacji zawodowej osób bezdomnych zorganizowano działania 

obejmujące podwyższanie kompetencji zawodowych. Łącznie działania te dotyczyły 

jedynie trzech osób bezdomnych (punkty 5 i 6). Ostatni wskaźnik sprawozdania dotyczy 

udzielania wsparcia i poradnictwa osobom bezdomnym. W roku 2021 wyniósł 34. 

Podsumowując ujęty powyżej obszar sprawozdawczy, należy zaznaczyć, iż w roku 

2021 znacząco spadł zakres aktywizacji zawodowej osób bezdomnych – dla 

porównania w roku 2020 działaniami tymi było objętych 21 osób (12 – Towarzystwo 

Charytatywne „Rodzina”, 9 – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta). Na 

wskazaną sytuację wpływa niewątpliwie fakt stanu epidemii w kraju. Stanu, który 

niestety negatywnie przedkłada się na wszelką sferę aktywności społecznej, nie tylko 

wśród środowisk osób bezdomnych. 
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Cel szczegółowy 3: Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie bezdomności 

i wczesnej interwencji 

Lp. Działanie Wskaźniki Koło Wo-

dzisławskie 

Towarzyst-

wa Pomo-

cy im. 

Św. Brata 

Alberta 

Straż 

Miejska 

w Wodzis-

ławiu 

Śląskim 

Komenda 

Powiatowa 

Policji 

w Wodzisła

wiu Śląskim 

MOPS: 

pracow-

nicy 

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. 

Brak 

możliwości 

ustalenia 

dokładnych 

danych 

– stała 

współpraca 

z MOPS 

Stała 

współpraca 

SM 

z MOPS 

w formie 

telefonicz-

nej i za 

pomocą 

poczty ele-

ktronicznej.  

Przekaza-

nie pocztą 

elektro-

niczną 

czterech 

notatek 

z interwen-

cji 

w stosunku 

do osoby 

bezdomnej. 

KPP nie 

prowadzi 

statystyk 

w tym 

temacie 

Kontakt 

na 

bieżąco, 

według 

potrzeb 

 

 

1 

– 

proce-

dura 

1 

– infor-

mator 

online, 

ujęte 

cztery 

insty-

tucje 

2. Prowa-

dzenie 

1. Liczba 

kampanii 

Kampanii 

informacyj-

Podczas 

interwencji 

KPP nie 

prowadzi 

Z uwagi 

na zagro-
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kampanii 

informa-

cyjnej 

skierowa-

nej do 

osób 

bezdom-

nych 

i lokalnej 

społe-

czności 

informa-

cyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Liczba 

rozdyspo-

nowanych 

ulotek, 

plakatów. 

nych nie 

przeprowa-

dzano, 

zamiesz-

czano arty-

kuły na 

stronach 

interneto-

wych KPP. 

Realizacja 

zadań wy-

nikających 

z wytycz-

nych pod 

kątem 

udzielania 

pomocy 

osobom 

bezdom-

nym. 

 

Liczba ulo-

tek – brak 

danych. 

Plakaty 

– kilka 

sztuk 

o treści dla 

osób bez-

domnych. 

strażnicy 

na bieżąco 

informują 

osoby 

bezdomne 

o możli-

wości 

uzyskania 

pomocy. 

statystyk 

w tym 

temacie 

żenie 

epidemio-

logiczne 

w 2021 

roku nie 

prowa-

dzono 

stacjo-

narnych 

spotkań  

– kontakt 

i współ-

praca 

zapew-

nione 

w formach 

telefoni-

cznej oraz 

mailowej 

 

100 

– ulotki 

8 

– plakaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

– ulotki 

8 

– pla-

katy 
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3. Monito-

ring 

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. 

Brak da-

nych doty-

czących 

liczby pat-

roli, stałe 

monitoro-

wanie 

miejsc 

przebywa-

nia osób 

bezdom-

nych przez 

funkcjona-

riuszy 

w czasie 

służby 

Patrole od 

poniedział-

ku do piąt-

ku w godz. 

6:00-14:00 

i 14:00- 

-22:00 na 

bieżąco 

weryfikują 

zgłoszenia 

dotyczące 

osób 

bezdo-

mnych. 

Przepro-

wadzono 

91 inter-

wencji 

związa-

nych z oso-

bami bez-

domnymi. 

Przewiezio

no 33 nie-

trzeźwe 

osoby do 

izby wyt-

rzeźwień 

(w więk-

szości 

osoby bez-

domne). 

KPP nie 

prowadzi 

statystyk 

w tym 

temacie 

Straż 

Miejska 

– 91 

MOPS 

– 21 

Policja 

– stały 

monito-

ring 

zgodnie 

z zada-

niami 

zlecony-

mi, brak 

statystyki  

Łączni

e: 112 

Zgod-

nie 

z info-

rmac-

ją po-

daną 

w ta-

belach 
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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 

sytuację 

epidemio-

logiczną 

brak udzia-

łu w spot-

kaniach 

cyklicz-

nych, 

kontakt na 

bieżąco 

w razie 

potrzeby 

telefoniczny 

i mailowy. 

Z uwagi na 

sytuację 

epidemio-

logiczną 

brak udzia-

łu w spot-

kaniach 

cyklicz-

nych, 

kontakt na 

bieżąco 

w razie 

potrzeby 

telefoniczny 

i mailowy. 

KPP nie 

prowadzi 

statystyk 

w tym 

temacie 

- Z uwa-

gi na 

zagro-

żenie 

epide-

miolo-

giczne 

w roku

2021 

nie 

prowa-

dzono 

stacjo-

nar-

nych 

spot-

kań 

– kon-

takt 

i wspó-

łpraca 

zape-

wnione 

w for-

mach 

telefo-

nicznej 

oraz 

mailo-

wej. 
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Podsumowując dane z tabeli nr 3, warto wskazać, iż sfera w zakresie podejmowania 

działań profilaktycznych należała głównie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Tym samym w roku 2021 kontynuowano nawiązaną współpracę z instytucjami 

działającymi w obszarze wspierania osób bezdomnych. W ramach tej współpracy 

w omawianym roku kalendarzowym kontakty z uwagi na stan epidemiologiczny w kraju 

ograniczały się jedynie do form telefonicznej i mailowej. Celem podjętych kontaktów 

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. 

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. 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 Wodzisławia Śląskiego w 2021 roku posiadano jedno schronisko oraz 

ogrzewalnię. Schronisko prowadzone było przez Koło Wodzisławskiego Towarzystwa 

Pomocy im. Św. Brata Alberta – Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn „Albert” przy 

ul. Rzecznej 24. Oprócz podstawowego wsparcia, jakim jest udzielenie schronienia, 

placówka ta realizowała również szereg zadań skupionych na problemach 

zdiagnozowanych u osób bezdomnych. 

Ogrzewalnia natomiast nadzorowana była przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Działała 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 2021 łącznie przeznaczył 568 795,53 zł. 
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Na powyższą kwotę składają się wszelkie wydatki Ośrodka związane 

z zabezpieczeniem: schronienia, wyżywienia, kosztami uruchomienia i prowadzenia 

ogrzewalni (przez okres siedmiu miesięcy), pomocy finansowej w postaci zasiłków 

celowych, okresowych, stałych oraz realizacji usługi pogrzebowej. 

 

 Analiza wydatków w roku 2021 

 

Typ wydatków Kwota 

Ogrzewalnia 192 871,38 zł 

Schronisko 225 960,08 zł 

Zasiłki okresowe 4 121,63 zł 

Zasiłki celowe 3 503 zł 

Zasiłki stałe 103 410,90 zł 

Świadczenia pieniężne na zakup żywności 2 826 zł 

Usługa pogrzebowa 36 102,40 zł 

Razem 568 795,39 zł 

 

 

 

 

1. Nazwa polityki/programu/strategii 

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2021-2025 

2. Okres realizacji 

2021-2025 
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3. Cel 

Celem głównym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie 

dostępności i skuteczności pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą na terenie 

miasta Wodzisławia Śląskiego. 

Cele szczegółowe to: 

 zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinach z terenu Wodzisławia Śląskiego, 

 zwiększenie skuteczności pomocy osobom doświadczającym przemocy 

w rodzinie,  

 zintensyfikowanie działań skierowanych do osób stosujących przemoc 

w rodzinie, 

 podniesienie kompetencji osób, służb i instytucji realizujących zadania 

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 kształtowanie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy 

w rodzinie. 

4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2021 roku 

Wdrażanie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2021-2025 oparte 

było na realizacji poszczególnych celów we wskazanych obszarach działania. 

Zadanie 1 – powołanie kolejnej kadencji Zespołu lnterdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, w skład którego 

wchodzą przedstawiciele służb i organizacji działających w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie: 

 organizowanie spotkań i prac Zespołu, 

 powoływanie grup roboczych do pracy z indywidualnym przypadkiem i nadzór 

nad realizacją zadań, 

 doskonalenie współpracy służb, instytucji i organizacji w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 monitoring skuteczności podejmowania działań pomocowych. 
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Zadanie 2 – realizacja procedury Niebieskiej Karty zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz  

wzorów formularzy Niebieska Karta: 

 opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach 

wystąpienia przemocy w rodzinie, 

 monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 

zagrożonych wystąpieniem przemocy, 

 dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do 

przemocy oraz efektów tych działań. 

Zadanie 3 – ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie: 

 prowadzenie rozmów wspierających z osobami doznającymi przemocy, 

informowanie o sposobie prowadzenia procedury Niebieskiej Karty, udzielanie 

informacji na temat instytucji oferujących pomoc i wsparcie w zakresie 

przemocy, prowadzenie poradnictwa, 

 współpraca przedstawicieli służb i instytucji realizujących procedurę Niebieskiej  

Karty w celu koordynacji działań interwencyjnych, 

 zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego, w tym prawnego 

i psychologicznego w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego, 

 kierowanie osób doznających przemocy do Powiatowego Specjalistycznego 

Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w celu uzyskania schronienia 

w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, 

 objęcie specjalistyczną pomocą dzieci z rodzin, w których występuje problem 

przemocy. 

Zadanie 4 – działania informacyjne skierowane do sprawców przemocy: 

 informowanie o konsekwencjach stosowania przemocy w rodzinie, 

 informowanie o możliwości udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym oraz 

uzyskania pomocy i wsparcia w innych formach pracy grupowej oraz terapii, 

 podejmowanie rozmów interwencyjnych i motywujących z osobami stosującymi 

przemoc, 

 doskonalenie systemu współdziałania i reagowania właściwych służb na 

stosowanie przemocy w rodzinie. 
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Zadanie 5 – działania profilaktyczne oparte na współpracy instytucji i organizacji 

działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

 zbieranie danych statystycznych umożliwiających określenie skali zjawiska 

przemocy w rodzinie, 

 opracowanie aktualnej ulotki informacyjnej i plakatu promujących działania 

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz upowszechnianie 

przygotowanego materiału, 

 realizacja programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży na terenie 

placówek oświatowych, 

 przystępowanie do kampanii społecznych organizowanych przez organizacje 

działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 upowszechnianie informacji o obowiązujących procedurach i formach pomocy 

dostępnych na terenie miasta, 

 stworzenie profilu w przestrzeni internetowej umożliwiającej rozpowszechnianie 

wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz dostępnych form pomocy 

wśród społeczności lokalnej. 

 

 

 

1. Nazwa polityki/programu/strategii 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wodzisławia 

Śląskiego wraz ze szczegółową inwentaryzacją 

2. Okres realizacji 

Od 29 października 2014 roku do 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. 
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4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2021 roku 

W 2021 roku zrealizowano dziewięć wniosków mieszkańców miasta o udzielenie dotacji 

do likwidacji materiałów budowlanych zawierających azbest. Łączna ilość usuniętego 

azbestu wyniosła 26,25 Mg. 

 

 

 

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 dnia 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 2021 roku 

W roku 2021 miasto dofinansowało mieszkańcom łącznie 566 inwestycji polegających 

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

spełniającego wymagania piątej klasy według normy PN-EN 303-5:2012 – 188 szt., 

montaż kotła na biomasę spełniającego wymagania piątej klasy według normy 

PN-EN 303-5:2012 – 34 szt., montaż kotła gazowego – 251 szt., montaż pompy ciepła 

c.o. – 75 szt., montaż instalacji kolektorów słonecznych – jedna szt., montaż pompy 
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ciepła do przygotowania c.w.u – cztery szt., ogrzewanie elektryczne – jedna szt., 

wymiana kotła gazowego na nowy gazowy – 12 szt.). Wartość całkowita zadania 

wynosiła 10 513 427,61 zł (łącznie z kosztami operatora programu). Kwota 

przekazanych dotacji była równa 4 027 607,61 zł. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

pyłowo-gazowych do atmosfery w odniesieniu do pyłu wyniosła 53 951 kg/rok. 

 

 

 

W tym miejscu zasadne, by zaznaczyć, że miasto w 2021 roku realizowało 

uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości związane z ekologią:  

1. Uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XIV/138/15 z dnia 29 grudnia 

2015 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków, w których 

przeprowadzono termomodernizację oraz gruntów związanych z tymi budynkami 

(uchwała obowiązywała do 31 grudnia 2020 roku). Liczba podmiotów – dwa, kwota 

zwolnienia – 1 094 zł.  

2. Uchwała nr XXXVIII/388/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 

24 stycznia 2018 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków 

mieszkalnych lub ich części, w których dokonano wymiany źródła ciepła (uchwała 

obowiązywała do 31 grudnia 2020 roku). Liczba podmiotów – 869, kwota 

zwolnienia – 104 463 zł. 

Pozostając nadal w obszarze ekologii, statystycznie można zaprezentować 

poniższe dane dotyczące wymian źródeł ciepła czy montażu nowych instalacji: 

 dzięki Programowi ograniczenia emisji „Czyste powietrze dla miasta Wodzisławia 

Śląskiego na lata 2019-2022” w roku 2021 roku miasto dofinansowało 

mieszkańcom łącznie 566 inwestycji polegających na wymianie źródeł 

ciepła/montażu instalacji OZE, 

 dzięki Projektowi grantowemu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla 

budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego w roku 2021 roku wykonano 41 instalacji w mieście Wodzisławiu Śląskim 

(w tym m.in. instalacje fotowoltaiczne i pomp ciepła), 

 dzięki Projektowi grantowemu „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń 

grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego 
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Województwa Śląskiego w roku 2021 wykonano 20 instalacji w mieście 

Wodzisławiu Śląskim (w tym m.in. instalacje kotłów gazowych i kotłów na pelet), 

 w ramach rządowego Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” właściciele 

budynków jednorodzinnych usytuowanych w mieście Wodzisławiu Śląskim złożyli 

w 2021 roku 845 wniosków. 

Warto dodatkowo przypomnieć, że w czerwcu 2021 roku w Centrum Aktywności 

Społecznej przy ul. Styczyńskiego 2 uruchomiony został punkt konsultacyjno- 

-informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”. Programu, 

w ramach którego udzielane są dotacje na wymianę źródła ciepła, instalację c.o./c.w.u., 

wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz termomodernizację domu (ocieplenie, 

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), a także zakup i montaż mikroinstalacji 

fotowoltaicznej. W ramach usytuowanego w mieście punktu prowadzona jest z myślą 

o mieszkańcach Wodzisławia Śląskiego kampania informacyjna dotycząca zarówno 

programu rządowego, jak i miejskich programów dotacyjnych. Raz na kwartał 

organizowane są w tej lokalizacji spotkania dla wodzisławian nt. zasad Programu 

Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz korzyści płynących z przystąpienia do projektu. 

Należy tu ponadto zaznaczyć, że miasto Wodzisław Śląski zajęło wysokie, 

4. miejsce w rankingu najaktywniejszych gmin w Polsce w IV kwartale 2021 roku. Za 

pośrednictwem punktu konsultacyjno-informacyjnego w roku ubiegłym zostało 

przekazanych do WFOŚiGW ok. 400 wniosków o dotacje. Wypełniono także 

ok. 130 wniosków o płatność. 

 

1. Nazwa polityki/programu/strategii 

Uproszczony plan urządzania lasu dla lasów stanowiących własność miasta 

Wodzisławia Śląskiego  

2. Okres realizacji 

Od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2024 roku 

3. Cel 

Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność miasta 

Wodzisławia Śląskiego 
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4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2021 roku 

Prace leśne wykonywane są na bieżąco, w miarę potrzeb i zgłoszeń mieszkańców. 

W 2021 roku żadne drzewa na terenie lasów miejskich w mieście nie zostały usunięte. 

 

 

 

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. 

4. Najważniejsze działania/zadania realizowane w 2021 roku 

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza poprzez realizację programów: 

 Program ograniczenia emisji „Czyste powietrze dla miasta Wodzisławia 

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

nowe niskoemisyjne, 

 „Eko-Wodzisław – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków miasta 

Wodzisławia Śląskiego”, 

 „Efektywne zarządzanie energią – wymiana opraw oświetleniowych na terenie 

miasta Wodzisławia Śląskiego, 

 „Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta 

Wodzisławia Śląskiego”, 

 „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 

w Wodzisławiu Śląskim”. 
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2. Gospodarowanie wodami: 

 ochrona przeciw powodziom i lokalnym podtopieniom – opracowanie analizy 

hydrologicznej i technicznej zlewni cieku Leśnica – „Koncepcja gospodarowania 

wodami na terenie dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim”, 

 działania związane z zatrzymaniem i zagospodarowaniem wód opadowych 

– zakup zbiorników na wodę deszczową dla SKM i MOSiR „CENTRUM”. 

3. Gospodarka wodno-ściekowa: 

 modernizacja sieci wodociągowej, 

 budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej, 

 konserwacja miejskich rowów melioracyjnych. 

4. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów: 

 dotacja do likwidacji materiałów budowlanych zawierających azbest, 

 uszczelnienie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

 utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

5. Zasoby przyrodnicze: 

 pielęgnacja pomników przyrody, 

 zakup pasz na zimowe dokarmianie zwierzyny łownej celem utworzenia pasów 

zaporowych mających służyć zatrzymaniu zwierzyny dzikiej w naturalnym 

środowisku. 

6. Edukacja ekologiczna: 

 prowadzenie zadań edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza, 

 prowadzenie zadań edukacyjnych w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami 

komunalnymi. 

 

 

1. Nazwa polityki/programu/strategii 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Wodzisławia 

Śląskiego na lata 2020-2024 

2. Okres realizacji 

2020-2024 
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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 2021 roku 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Wodzisławia 

Śląskiego stanowi formalną podstawę do realizacji zadania własnego gminy w zakresie 

tworzenia 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. 
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Realizacja uchwał Rady Miejskiej 
 

W 2021 roku Rada Miejska Wodzisława Śląskiego podjęła 144 uchwały. 

91 projektów zgłosił prezydent miasta, 38 zostało zgłoszonych przez radnych, 14 przez 

przewodniczącego Rady. Zgłoszenie jednego projektu wpłynęło ze strony Klubów 

Radnych. Poniżej znajdą Państwo zestawienie dotyczące realizacji uchwał Rady Miejskiej 

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. W tabeli zawarliśmy informacje na temat 

przedmiotu poszczególnych uchwał, daty ich podjęcia oraz o sposobie realizacji. 

 

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

1.  XXIX/257/21 27.01.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

budżetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego na 

2021 rok nr XXVIII/243/20 

z dnia 21 grudnia 2020 roku 

Zrealizowana 

2.  XXIX/258/21 27.01.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego na lata 

2021-2033 

Zrealizowana 

3.  XXIX/259/21 27.01.2021 r. W sprawie zwolnień z podatku 

od nieruchomości budynków 

mieszkalnych lub ich części, 

w których przeprowadzono 

termomodernizację oraz 

związanych z nimi gruntów 

W trakcie 

realizacji 

4. 4 XXIX/260/21 27.01.2021 r. W sprawie zwolnień z podatku 

od nieruchomości budynków 

mieszkalnych lub ich części, 

W  trakcie 

realizacji 
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Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

w których dokonano wymiany 

źródła ciepła 

5. 5 XXIX/261/21 27.01.2021 r. W sprawie oceny aktualności 

Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego miasta 

Wodzisławia Śląskiego oraz 

miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

Zrealizowana 

6. 6 XXIX/262/21 27.01.2021 r. W sprawie przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami 

miasta Wodzisławia Śląskiego 

w przedmiocie projektu zmian 

w uchwale w sprawie 

utworzenia miejskich 

jednostek pomocniczych 

– dzielnic i projektów statutów 

dzielnic 

Zrealizowana 

7. 7 XXIX/263/21 27.01.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XXIII/231/04 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

26 sierpnia 2004 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu 

dzielnicy miasta Wodzisławia 

Śląskiego – Jedłownik Osiedle 

Wojewoda 

Śląski 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

z 03.03.2021 r. 

stwierdził 

nieważność 
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Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

uchwały 

w całości. 

8. 8 XXIX/264/21 27.01.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XXIII/232/04 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

26 sierpnia 2004 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu 

dzielnicy miasta Wodzisławia 

Śląskiego – Jedłownik- 

-Turzyczka-Karkoszka 

Wojewoda 

Śląski 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

z 03.03.2021 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały 

w całości. 

9. 9 XXIX/265/21 27.01.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XXIII/233/04 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

26 sierpnia 2004 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu 

dzielnicy miasta Wodzisławia 

Śląskiego – Kokoszyce 

Wojewoda 

Śląski 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

z 03.03.2021 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały 

w całości. 

10. 1

0 

XXIX/266/21 27.01.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XXIII/234/04 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

26 sierpnia 2004 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu 

dzielnicy miasta Wodzisławia 

Śląskiego – Nowe Miasto 

Wojewoda 

Śląski 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

z 03.03.2021 r. 

stwierdził 

nieważność 



Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2021 

 

 

65 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

uchwały 

w całości. 

11. 1

1 

XXIX/267/21 27.01.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XXIII/235/04 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

26 sierpnia 2004 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu 

dzielnicy miasta Wodzisławia 

Śląskiego – Osiedla XXX-lecia 

PRL-Piastów-Dąbrówki 

Wojewoda 

Śląski 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

z 03.03.2021 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały 

w całości. 

12. 1

2 

XXIX/268/21 27.01.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XXIII/236/04 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

26 sierpnia 2004 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu 

dzielnicy miasta Wodzisławia 

Śląskiego – Radlin II 

Wojewoda 

Śląski 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

z 03.03.2021 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały 

w całości. 

13. 1

3 

XXIX/269/21 27.01.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XXIII/237/04 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

26 sierpnia 2004 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu 

dzielnicy miasta Wodzisławia 

Śląskiego – Stare Miasto 

Wojewoda 

Śląski 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

z 03.03.2021 r. 

stwierdził 

nieważność 
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66 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

uchwały 

w całości. 

14. 1

4 

XXIX/270/21 27.01.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XXIII/238/04 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

26 sierpnia 2004 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu 

dzielnicy miasta Wodzisławia 

Śląskiego – Wilchwy 

Wojewoda 

Śląski 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

z 03.03.2021 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały 

w całości. 

15. 1

5 

XXIX/271/21 27.01.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XXIII/239/04 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

26 sierpnia 2004 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu 

dzielnicy miasta Wodzisławia 

Śląskiego – Zawada 

Wojewoda 

Śląski 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

z 03.03.2021 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały 

w całości. 

16. 1

6 

XXXI/272/21 24.02.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

budżetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego na 

2021 rok nr XXVIII/243/20 

z dnia 21 grudnia 2020 roku 

Zrealizowana 
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67 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

17. 1

7 

XXXI/273/21 24.02.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego na lata 

2021-2033 

Zrealizowana 

18. 1

8 

XXXI/274/21 24.02.2021 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 

19. 1

9 

XXXI/275/21 24.02.2021 r. W sprawie zwolnienia z opłaty 

i zwrotu części opłaty 

pobranej od przedsiębiorców 

za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia w miejscu 

sprzedaży za rok 2021 

Zrealizowana 

20. 2

0 

XXXI/276/21 24.02.2021 r. W sprawie zmiany Statutu 

Zarządu Dróg Miejskich 

w Wodzisławiu Śląskim 

Zrealizowana 
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68 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

21. 2

1 

XXXI/277/21 24.02.2021 r. W sprawie Statutu Służb 

Komunalnych Miasta 

w Wodzisławiu Śląskim 

Zrealizowana 

22. 2

2 

XXXI/278/21 24.02.2021 r. W sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność dyrektora 

Publicznego Przedszkola nr 

14 w Wodzisławiu Śląskim 

Zrealizowana 

23. 2

3 

XXXI/279/21 24.02.2021 r. W sprawie przekazania petycji 

wielokrotnej dotyczącej 

masowych szczepień 

przeciwko wirusowi SARS- 

-CoV-2 

Zrealizowana 

24. 2

4 

XXXI/280/21 24.02.2021 r. W sprawie przekazania skargi 

według właściwości 

Zrealizowana 

25. 2

5 

XXXI/281/21 24.02.2021 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 

Zrealizowana 

26. 2

6 

XXXII/282/21 31.03.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

budżetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego na 

2021 rok nr XXVIII/243/20 

z dnia 21 grudnia 2020 roku 

Zrealizowana 
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69 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

27. 2

7 

XXXII/283/21 31.03.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego na lata 

2021-2033 

Zrealizowana 

28. 2

8 

XXXII/284/21 31.03.2021 r. W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu miasta 

Wodzisławia Śląskiego dla 

powiatu wodzisławskiego 

Zrealizowana 

29. 2

9 

XXXII/285/21 31.03.2021 r. W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu miasta 

Wodzisławia Śląskiego dla 

powiatu wodzisławskiego 

Zrealizowana 

30. 3

0 

XXXII/286/21 31.03.2021 r. W sprawie określenia sezonu 

kąpielowego i wykazu 

kąpielisk na terenie miasta 

Wodzisławia Śląskiego na rok 

2021 

Zrealizowana 

31. 3

1 

XXXII/287/21 31.03.2021 r. W sprawie zasad 

wynajmowania lokali 

wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu 

miasta Wodzisławia Śląskiego 

Wojewoda 

Śląski 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

z 07.05.2021 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały 

w całości. 
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70 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

32. 3

2 

XXXII/288/21 31.03.2021 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 

Realizowana na 

bieżąco 

33. 3

3 

XXXII/289/21 31.03.2021 r. W sprawie szczegółowych 

zasad wnoszenia 

obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej, zasad 

tworzenia komitetu 

obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej, zasad 

promocji obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej 

oraz formalnych wymogów, 

jakim musi odpowiadać 

projekt uchwały składany 

w ramach obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej 

Zrealizowana 

34. 3

4 

XXXII/290/21 31.03.2021 r. W sprawie przystąpienia 

miasta Wodzisławia Śląskiego 

do realizacji Programu 

„Opieka wytchnieniowa” 

– edycja 2021, realizowanego 

ze środków Solidarnościo-

Wojewoda 

Śląski 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

z 07.05.2021 r. 
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71 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

wego Funduszu Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych 

stwierdził 

nieważność 

uchwały 

w całości. 

35. 3

5 

XXXII/291/21 31.03.2021 r. W sprawie przystąpienia 

miasta Wodzisławia Śląskiego 

do realizacji Programu 

„Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 

2021, realizowanego 

ze środków Solidarnościo-

wego Funduszu Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych 

Wojewoda 

Śląski 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

z 07.05.2021 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały 

w całości. 

36. 3

6 

XXXII/292/21 31.03.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XVII/156/96 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

28 czerwca 1996 roku 

w sprawie utworzenia 

miejskich jednostek 

pomocniczych – dzielnic 

Zrealizowana 

37. 3

7 

XXXII/293/21 31.03.2021 r. W sprawie Statutu dzielnicy 

miasta Wodzisławia Śląskiego 

– Jedłownik Szyb 

Wojewoda 

Śląski 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

z 07.05.2021 r. 

stwierdził 

nieważność 



Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2021 

 

 

72 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

uchwały 

w całości. 

38. 3

8 

XXXII/294/21 31.03.2021 r. W sprawie Statutu dzielnicy 

miasta Wodzisławia Śląskiego 

– Jedłownik-Turzyczka- 

-Karkoszka 

Wojewoda 

Śląski 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

z 07.05.2021 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały 

w całości. 

39. 3

9 

XXXII/295/21 31.03.2021 r. W sprawie Statutu dzielnicy 

miasta Wodzisławia Śląskiego 

– Kokoszyce 

Wojewoda 

Śląski 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

z 07.05.2021 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały 

w całości. 

40. 4

0 

XXXII/296/21 31.03.2021 r. W sprawie Statutu dzielnicy 

miasta Wodzisławia Śląskiego 

– Nowe Miasto 

Wojewoda 

Śląski 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

z 07.05.2021 r. 

stwierdził 

nieważność 
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73 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

uchwały 

w całości. 

41. 4

1 

XXXII/297/21 31.03.2021 r. W sprawie Statutu dzielnicy 

miasta Wodzisławia Śląskiego 

– Trzy Wzgórza 

Wojewoda 

Śląski 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

z 07.05.2021 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały 

w całości. 

42. 4

2 

XXXII/298/21 31.03.2021 r. W sprawie Statutu dzielnicy 

miasta Wodzisławia Śląskiego 

– Radlin II 

Wojewoda 

Śląski 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

z 07.05.2021 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały 

w całości. 

43. 4

3 

XXXII/299/21 31.03.2021 r. W sprawie Statutu dzielnicy 

miasta Wodzisławia Śląskiego 

– Stare Miasto 

Wojewoda 

Śląski 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

z 07.05.2021 r. 

stwierdził 

nieważność 
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74 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

uchwały 

w całości. 

44. 4

4 

XXXII/300/21 31.03.2021 r. W sprawie Statutu dzielnicy 

miasta Wodzisławia Śląskiego 

– Wilchwy 

Wojewoda 

Śląski 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

z 07.05.2021 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały 

w całości. 

45. 4

5 

XXXII/301/21 31.03.2021 r. W sprawie Statutu dzielnicy 

miasta Wodzisławia Śląskiego 

– Zawada 

Wojewoda 

Śląski 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

z 07.05.2021 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały 

w całości. 

46. 4

6 

XXXIII/302/21 28.04.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

budżetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego na 

2021 rok nr XXVIII/243/20 

z dnia 21 grudnia 2020 roku 

Zrealizowana 
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75 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

47. 4

7 

XXXIII/303/21 28.04.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego na lata 

2021-2033 

Zrealizowana 

48. 4

8 

XXXIII/304/21 28.04.2021 r. W sprawie uczestniczenia 

w pokrywaniu części kosztów 

funkcjonowania Państwowej 

Straży Pożarnej 

Zrealizowana 

49. 4

9 

XXXIII/305/21 28.04.2021 r. W sprawie Regulaminu 

udzielania dofinansowania na 

wymianę źródeł ciepła na 

terenie miasta Wodzisławia 

Śląskiego w ramach projektu 

pn. „Wymiana źródeł ciepła 

w budynkach jednorodzinnych 

na terenie miasta Wodzisławia 

Śląskiego” dofinansowanego 

ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 – formuła 

grantowa 

W trakcie 

realizacji 

50. 5

0 

XXXIII/306/21 28.04.2021 r. W sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miasta 

Wojewoda 

Śląski 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

z 28.05.2021 r. 

stwierdził 
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76 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

Wodzisławia Śląskiego 

w 2021 roku 

nieważność 

uchwały 

w całości. 

51. 5

1 

XXXIII/307/21 28.04.2021 r. W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu miasta 

Wodzisławia Śląskiego dla 

powiatu wodzisławskiego 

Zrealizowana 

52. 5

2 

XXXIII/308/21 28.04.2021 r. W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu miasta 

Wodzisławia Śląskiego dla 

powiatu wodzisławskiego 

Zrealizowana 

53. 5

3 

XXXIII/309/21 28.04.2021 r. W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu miasta 

Wodzisławia Śląskiego dla 

powiatu wodzisławskiego 

Zrealizowana 

54. 5

4 

XXXIII/310/21 28.04.2021 r. W sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

W trakcie 

realizacji 

55. 5

5 

XXXIII/311/21 28.04.2021 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 

Zrealizowana 
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77 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

działania z późniejszymi 

zmianami 

56. 5

6 

XXXIII/312/21 28.04.2021 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 z późniejszymi 

zmianami 

Zrealizowana 

57. 5

7 

XXXIII/313/21 28.04.2021 r. W sprawie pozostawienia bez 

rozpoznania skargi na 

działalność dyrektora Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 3 

w Wodzisławiu Śląskim 

Zrealizowana 

58. 5

8 

 XXXIII/314/21 28.04.2021 r. W sprawie skargi na 

prezydenta miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

dotyczącej wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki 

przeznaczone do zbierania 

odpadów komunalnych 

Zrealizowana 

59. 5

9 

XXXIV/315/21 26.05.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

budżetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego na 

2021 rok nr XXVIII/243/20 

z dnia 21 grudnia 2020 roku 

Zrealizowana 
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78 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

60. 6

0 

XXXIV/316/21 26.05.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego na lata 

2021-2033 

Zrealizowana 

61. 6

1 

XXXIV/317/21 26.05.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

Rady Miejskiej nr XXXI/275/21 

z dnia 24 lutego 2021 roku 

w sprawie zwolnienia z opłaty 

i zwrotu części opłaty 

pobranej od przedsiębiorców 

za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia na miejscu 

sprzedaży za rok 2021 

Zrealizowana 

62. 6

2 

XXXIV/318/21 26.05.2021 r. W sprawie określenia oraz 

warunków i zasad korzystania 

z przystanków 

komunikacyjnych i dworca, 

których właścicielem lub 

zarządzającym jest gmina 

Wodzisław Śląski 

Realizowana na 

bieżąco. 

W części 

uchylona 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

Wojewody 

Śląskiego 

z 30.06.2021 r. 

Rozstrzygnięcie 

dotyczyło 

zapisów 

uchylających 
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79 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

poprzednie 

uchwały 

regulujące 

przedmiotową 

materię, 

w pozostałej 

części uchwała 

pozostaje 

w obrocie 

prawnym. 

63. 6

3 

XXXIV/319/21 26.05.2021 r. W sprawie przystąpienia do 

realizacji „Modelu pracy 

z rodziną doświadczającą 

dziedziczonego ubóstwa na 

terenach pogórniczych 

– opracowany na przykładzie 

dzielnicy Wodzisławia 

Śląskiego – Wilchwy” 

W trakcie 

realizacji 

64. 6

4 

XXXIV/320/21 26.05.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XII/98/19 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

30 sierpnia 2019 roku 

w sprawie „Programu 

Aktywności Lokalnej dzielnic 

Stare Miasto i Nowe Miasto 

na lata 2019-2020” 

Zrealizowana 

65. 6

5 

XXXIV/321/21 26.05.2021 r. W sprawie wzoru wniosku 

o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach 

Uchylona 

Uchwałą nr 

XXXV/327/21 

Rady Miejskiej 
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80 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

gospodarstwa domowego 

za okres trzech miesięcy 

poprzedzających dzień 

złożenia wniosku o dodatek 

mieszkaniowy 

Wodzisławia 

Śląskiego 

z dnia 

30.06.2021 r. 

66. 6

6 

XXXIV/322/21 26.05.2021 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 

67. 6

7 

XXXIV/323/21 26.05.2021 r. W sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wodzisławiu 

Śląskim 

Zrealizowana 

68. 6

8 

XXXIV/324/21 26.05.2021 r. W sprawie przyjęcia 

stanowiska w związku 

z funkcjonowaniem „Gazety 

Wodzisławskiej” 

Zrealizowana 

69. 6

9 

XXXV/325/21 30.06.2021 r. W sprawie rozpatrzenia 

i zatwierdzenia Sprawozdania 

finansowego miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

za 2020 rok wraz 

Zrealizowana 
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81 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

ze Sprawozdaniem 

z wykonania budżetu miasta 

za 2020 rok 

70. 7

0 

XXXV/326/21 30.06.2021 r. W sprawie udzielenia 

prezydentowi miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu 

za 2020 rok 

Zrealizowana 

71. 7

1 

XXXV/327/21 30.06.2021 r. W sprawie wzoru wniosku 

o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego za 

okres trzech miesięcy 

poprzedzających dzień 

złożenia wniosku o dodatek 

mieszkaniowy 

Realizowana na 

bieżąco 

72. 7

2 

XXXV/328/21 30.06.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

budżetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego na 

2021 rok nr XXVIII/243/20 

z dnia 21 grudnia 2020 roku 

Zrealizowana 

73. 7

3 

XXXV/329/21 30.06.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego na lata 

2021-2033 

Zrealizowana 
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82 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

74. 7

4 

XXXV/330/21 30.06.2021 r. W sprawie zwolnień od 

podatku od nieruchomości 

oraz podatku od środków 

transportowych w ramach 

regionalnej pomocy 

inwestycyjnej na terenie 

miasta Wodzisławia Śląskiego 

Zrealizowana 

75. 7

5 

XXXV/331/21 30.06.2021 r. W sprawie zasad 

wynajmowania lokali 

wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu 

miasta Wodzisławia Śląskiego 

Realizowana na 

bieżąco 

76. 7

6 

XXXV/332/21 30.06.2021 r. W sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa 

w gminie Wodzisławiu 

Śląskim w roku szkolnym 

2021/2022 

W trakcie 

realizacji 

77. 7

7 

XXXV/333/21 30.06.2021 r. W sprawie ustalenia kryteriów 

i trybu przyznawania nagród 

dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych 

przez miasto Wodzisław 

Śląski 

Realizowana na 

bieżąco 

78. 7

8 

XXXV/334/21 30.06.2021 r. W sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miasta 

Zrealizowana 
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83 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

Wodzisławia Śląskiego 

w 2021 roku 

79. 7

9 

XXXV/335/21 30.06.2021 r. W sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany 

Miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

Zrealizowana 

80. 8

0 

XXXV/336/21 30.06.2021 r. W sprawie pozostawienia bez 

rozpoznania skargi na 

działalność dyrektora Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 3 

w Wodzisławiu Śląskim 

Zrealizowana 

81. 8

1 

XXXV/337/21 30.06.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XXIII/231/04 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

26 sierpnia 2004 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu 

dzielnicy miasta Wodzisławia 

Śląskiego – Jedłownik Osiedle 

Zrealizowana 

82. 8

2 

XXXV/338/21 30.06.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XXIII/232/04 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

26 sierpnia 2004 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu 

dzielnicy miasta Wodzisławia 

Śląskiego – Jedłownik- 

-Turzyczka-Karkoszka 

Zrealizowana 
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84 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

83. 8

3 

XXXV/339/21 30.06.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XXIII/233/04 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

26 sierpnia 2004 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu 

dzielnicy miasta Wodzisławia 

Śląskiego – Kokoszyce 

Zrealizowana 

84. 8

4 

XXXV/340/21 30.06.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XXIII/234/04 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

26 sierpnia 2004 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu 

dzielnicy miasta Wodzisławia 

Śląskiego – Nowe Miasto 

Zrealizowana 

85. 8

5 

XXXV/341/21 30.06.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XXIII/235/04 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

26 sierpnia 2004 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu 

dzielnicy miasta Wodzisławia 

Śląskiego – Osiedla XXX-lecia 

PRL-Piastów-Dąbrówki 

Zrealizowana 

86. 8

6 

XXXV/342/21 30.06.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XXIII/236/04 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

26 sierpnia 2004 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu 

dzielnicy miasta Wodzisławia 

Śląskiego – Radlin II 

Zrealizowana 
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85 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

87. 8

7 

XXXV/343/21 30.06.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XXIII/237/04 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

26 sierpnia 2004 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu 

dzielnicy miasta Wodzisławia 

Śląskiego – Stare Miasto 

Zrealizowana 

88. 8

8 

XXXV/344/21 30.06.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XXIII/238/04 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

26 sierpnia 2004 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu 

dzielnicy miasta Wodzisławia 

Śląskiego – Wilchwy 

Zrealizowana 

89. 8

9 

XXXV/345/21 30.06.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XXIII/239/04 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

26 sierpnia 2004 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu 

dzielnicy miasta Wodzisławia 

Śląskiego – Zawada 

Zrealizowana 

90. 9

0 

XXXV/346/21 30.06.2021 r. W sprawie zarządzenia 

wyborów do Rad Dzielnic 

Wodzisławia Śląskiego 

Zrealizowana 

91. 9

1 

XXXV/347/21 30.06.2021 r. W sprawie przyjęcia 

stanowiska w związku 

z planowaną inwestycją 

„Przebudowa drogi 

powiatowej nr 5020S 

Zrealizowana 
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86 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

ul. Czarnieckiego 

w Wodzisławiu Śląskim” 

92. 9

2 

XXXVI/348/21 25.08.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

budżetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego na 

2021 rok nr XXVIII/243/20 

z dnia 21 grudnia 2020 roku 

Zrealizowana 

93. 9

3 

XXXVI/349/21 25.08.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego na lata 

2021-2033 

Zrealizowana 

94. 9

4 

XXXVI/350/21 25.08.2021 r. W sprawie emisji obligacji 

oraz określenia zasad ich 

zbywania, nabywania 

i wykupu 

Zrealizowana 

95. 9

5 

XXXVI/351/21 25.08.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XXXIII/330/17 Rady 

Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego z dnia 30 sierpnia 

2017 roku w sprawie 

określenia szczegółowych 

zasad, sposobu i trybu 

udzielania ulg w spłacie 

należności pieniężnych 

mających charakter 

cywilnoprawny 

przypadających miastu 

Wodzisławiowi Śląskiemu 

Wojewoda 

Śląski 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

z 28.10.2021 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały 

w całości. 
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Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

lub jego jednostkom 

organizacyjnym 

96. 9

6 

XXXVI/352/21 25.08.2021 r. W sprawie określenia rodzaju 

i wysokości oraz zasad i trybu 

przyznawania nagród 

i wyróżnień dla zawodników, 

trenerów oraz działaczy 

sportowych 

Wojewoda 

Śląski 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

z 29.09.2021 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały 

w całości. 

97. 9

7 

XXXVI/353/21 25.08.2021 r. W sprawie dokonania oceny 

sytuacji ekonomiczno- 

-finansowej Wodzisławskiego 

Ośrodka Rehabilitacji i Terapii 

Dzieci i Młodzieży za 2020 rok 

Zrealizowana 

98. 9

8 

XXXVI/354/21 25.08.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XXIII/194/20 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

24 czerwca 2020 roku 

w sprawie wyboru 

przedstawicieli do Rady 

Społecznej Wodzisławskiego 

Ośrodka Rehabilitacji i Terapii 

Dzieci i Młodzieży 

Zrealizowana 

99. 9

9 

XXXVI/355/21 25.08.2021 r. W sprawie przyjęcia 

Regulaminu udzielania 

dofinansowania na wymianę 

Uchwałą nr 

271/XXIII/2021 

z 23.09.2021 r. 
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88 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

źródeł ciepła na terenie 

miasta Wodzisławia Śląskiego 

w ramach projektu pn. 

„Wymiana źródeł ciepła 

w budynkach jednorodzinnych 

na terenie miasta Wodzisławia 

Śląskiego” – etap II 

dofinansowanego ze środków 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 

– formuła grantowa 

Kolegium 

Regionalnej 

Izby Obrachun-

kowej 

stwierdziło 

nieważność 

Uchwały 

XXXVI/355/21 

w części. 

W pozostałej 

części uchwała 

jest w trakcie 

realizacji, tzn. 

zrealizowany 

został nabór 

wniosków 

o przyznanie 

grantu 

w ramach 

projektu. 

Następnie 

miasto złożyło 

wniosek 

o środki unijne 

do Urzędu 

Marszałkow-

skiego 

Województwa 

Śląskiego. 

Miasto czeka 

na rozstrzyg-
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89 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

nięcie konkursu 

o przyznanie 

ww. środków. 

100. 1

0

0 

XXXVI/356/21 25.08.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XXVIII/248/20 Rady 

Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego z dnia 21 grudnia 

2020 roku 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 

Zrealizowana 

101. 1

0

1 

XXXVI/357/21 25.08.2021 r. W sprawie przyjęcia 

stanowiska dotyczącego 

utrzymania miejsc pamięci, 

tj. pomnika Ofiar 

Oświęcimskich 

Zrealizowana 

102. 1

0

2 

XXXVII/358/21 29.09.2021 r. W sprawie przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami 

miasta Wodzisławia Śląskiego 

w przedmiocie planów 

budowy mieszkań 

Niezrealizowa-

na z powodu 

niezachowania 

terminów 

wyznaczonych 

w uchwale 

dotyczącej 
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90 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

komunalnych w Wodzisławiu 

Śląskim 

konsultacji 

z mieszkańcami 

103. 1

0

3 

XXXVII/359/21 29.09.2021 r. W sprawie przyjęcia 

stanowiska w związku 

z planami budowy mieszkań 

komunalnych przy ul. Stefana 

Batorego 

Zrealizowana 

104. 1

0

4 

XXXVII/360/21 29.09.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

budżetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego na 

2021 rok nr XXVIII/243/20 

z dnia 21 grudnia 2020 roku 

Zrealizowana 

105. 1

0

5 

XXXVII/361/21 29.09.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego na lata 

2021-2033 

Zrealizowana 

106. 1

0

6 

XXXVII/362/21 29.09.2021 r. W sprawie wyrażenia zgody 

na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia 

umów najmu nieruchomości 

stanowiących własność 

gminy-miasta Wodzisławia 

Śląskiego 

Zrealizowana 

107. 1

0

7 

XXXVII/363/21 29.09.2021 r. W sprawie złożenia 

zawiadomienia o podejrzeniu 

naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych przez 

Zrealizowana 
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91 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

prezydenta miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

108. 1

0

8 

XXXVII/364/21 29.09.2021 r. W sprawie przyjęcia 

stanowiska w związku 

z projektem Strategii rozwoju 

sportu 

Zrealizowana 

109. 1

0

9 

XXXVIII/365/21 27.10.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

budżetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego na 

2021 rok nr XXVIII/243/20 

z dnia 21 grudnia 2020 roku 

Zrealizowana 

110. 1

1

0 

XXXVIII/366/21 27.10.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego na lata 

2021-2033 

Zrealizowana 

111. 1

1

1 

XXXVIII/367/21 27.10.2021 r. W sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie porozumienia 

o współpracy z miastem 

Karwiną dla projektu „Mądry 

wybór przyszłej szkoły II" 

przewidzianego do realizacji 

w ramach Programu Interreg 

V-A Republika Czeska-Polska 

2014-2020 

Zrealizowana 

112. 1

1

2 

XXXVIII/368/21 27.10.2021 r. W sprawie określenia 

wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na 2022 rok 

W trakcie 

realizacji 
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92 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

oraz zwolnień od tego 

podatku 

113. 1

1

3 

XXXVIII/369/21 27.10.2021 r. W sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 

2022 rok 

W trakcie 

realizacji 

114. 1

1

4 

XXXVIII/370/21 27.10.2021 r. W sprawie przyjęcia 

Gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii 

na rok 2022 

Zrealizowana 

115. 1

1

5 

XXXVIII/371/21 27.10.2021 r. W sprawie ustalenia opłaty 

za korzystanie z automatów 

do karmienia ptactwa 

wodnego 

Zrealizowana 

116. 1

1

6 

XXXVIII/372/21 27.10.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XXXI/294/13 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

27 marca 2013 roku 

w sprawie nadania Statutu 

Wodzisławskiego Centrum 

Kultury 

Zrealizowana 

117. 1

1

7 

XXXVIII/373/21 27.10.2021 r. W sprawie rozpatrzenia 

petycji z dnia 2 lipca 

2021 roku 

Zrealizowana 

118. 1

1

8 

XXXVIII/374/21 27.10.2021 r. W sprawie rozpatrzenia 

petycji z dnia 10 września 

2021 roku 

Zrealizowana 
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93 | S t r o n a  

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

119. 1

1

9 

XXXIX/375/21 24.11.2021 r. W sprawie określenia 

szczegółowych zasad, 

sposobu i trybu udzielania ulg 

w spłacie należności 

pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny 

przypadających miastu 

Wodzisławiowi Śląskiemu lub 

jego jednostkom 

organizacyjnym 

Realizowana na 

bieżąco 

120. 1

2

0 

XXXIX/376/21 24.11.2021 r. W sprawie wykazu wydatków 

w budżecie miasta 

Wodzisławia Śląskiego na 

2021 rok, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 

W trakcie 

realizacji. 

Termin 

realizacji do 

30.06.2022 r. 

121. 1

2

1 

XXXIX/377/21 24.11.2021 r. W sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie porozumień 

z innymi gminami w sprawie 

zasad prowadzenia nauczania 

religii innych kościołów 

Zrealizowana 

122. 1

2

2 

XXXIX/378/21 24.11.2021 r. W sprawie przyjęcia 

Gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na 

rok 2022 

Zrealizowana 

123. 1

2

3 

XXXIX/379/21 24.11.2021 r. W sprawie nagród 

za osiągnięte wyniki sportowe 

oraz wyróżnień za osiągnięcia 

w działalności sportowej 

Realizowana na 

bieżąco 
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Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

124. 1

2

4 

XXXIX/380/21 24.11.2021 r. W sprawie uchylenia 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 

rozstrzygnię-

ciem nadzor-

czym 

z 30.12.2021 r. 

stwierdził 

nieważność 

uchwały 

w całości. 

125. 1

2

5 

XXXIX/381/21 24.11.2021 r. W sprawie zwolnień z podatku 

od nieruchomości 

Realizowana na 

bieżąco 

126. 1

2

6 

XXXIX/382/21 24.11.2021 r. W sprawie Miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Realizowana na 

bieżąco 

127. 1

2

7 

XXXIX/383/21 24.11.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XVI/137/2019 Rady 

Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego z dnia 19 grudnia 

2019 roku w sprawie zasad 

wypłacania diet radnym oraz 

zwrotu kosztów podróży 

służbowych 

Zrealizowana 

128. 1

2

8 

XXXIX/384/21 24.11.2021 r. W sprawie ustalenia 

wysokości miesięcznego 

wynagrodzenia prezydenta 

Zrealizowana 
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Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

miasta Wodzisławia Śląskiego 

Mieczysława Kiecy 

129. 1

2

9 

XXXIX/385/21 24.11.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

budżetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego na 

2021 rok nr XXVIII/243/20 

z dnia 21 grudnia 2020 roku 

Zrealizowana 

130. 1

3

0 

XXXIX/386/21 24.11.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego na lata 

2021-2033 

Zrealizowana 

131. 1

3

1 

XXXIX/387/21 24.11.2021 r. W sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność prezydenta 

miasta 

Zrealizowana 

132. 1

3

2 

XXXIX/388/21 24.11.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XXXVIII/368/21 Rady 

Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego z dnia 

27 października 2021 roku 

w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na 2022 rok 

oraz zwolnień od tego 

podatku 

Zrealizowana 

133. 1

3

3 

XL/389/21 22.12.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

budżetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego na 

Zrealizowana 
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Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

2021 rok nr XXVIII/243/20 

z dnia 21 grudnia 2020 roku 

134. 1

3

4 

XL/390/21 22.12.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego na lata 

2021-2033 

Zrealizowana 

135. 1

3

5 

XL/391/21 22.12.2021 r. W sprawie podjęcia Uchwały 

budżetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego na 

2022 rok 

W trakcie 

realizacji 

136. 1

3

6 

XL/392/21 22.12.2021 r. W sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego na lata 

2022-2034 

W trakcie 

realizacji 

137. 1

3

7 

XL/393/21 22.12.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XXXIX/376/21 Rady 

Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego z dnia 24 listopada 

2021 roku w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków w budżecie 

miasta na 2021 rok, które nie 

wygasają z upływem roku 

budżetowego 

Zrealizowana 

138. 1

3

8 

XL/394/21 22.12.2021 r. W sprawie przyjęcia 

Rocznego programu 

współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi 

W trakcie 

realizacji 
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Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

w art. 3 ust. 3 Ustawy 

o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

na rok 2022 

139. 1

3

9 

XL/395/21 22.12.2021 r. W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej miastu 

Chorzowowi 

W trakcie 

realizacji 

140. 1

4

0 

XL/396/21 22.12.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr XXVII/237/20 Rady 

Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego z dnia 25 listopada 

2020 roku w sprawie przyjęcia 

Programu aktywności lokalnej 

dzielnicy Wilchwy na lata 

2021-2022 

Zrealizowana 

141. 1

4

1 

XL/397/21 22.12.2021 r. W sprawie Programu 

aktywności lokalnej dzielnicy 

Jedłownik „Aktywni razem 

mogą wszystko” na rok 2022 

W trakcie 

realizacji 

142. 1

4

2 

XL/398/21 22.12.2021 r. W sprawie zmiany Uchwały 

nr VII/46/19 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 

27 marca 2019 roku 

w sprawie przyjęcia do 

realizacji Programu 

ograniczenia emisji – „Czyste 

powietrze dla miasta 

Wodzisławia Śląskiego na lata 

2019-2022” 

Zrealizowana 
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Lp. Numer uchwały Data podjęcia 

uchwały 

Przedmiot uchwały Sposób 

realizacji 

143. 1

4

3 

XL/399/21 22.12.2021 r. W sprawie przekazania 

prezydentowi miasta 

Wodzisławia Śląskiego skargi 

na pracownika Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

Zrealizowana 

144. 1

4

4 

XL/400/21 22.12.2021 r. W sprawie złożenia 

zawiadomienia o podejrzeniu 

naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych przez 

prezydenta miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

Zrealizowana 

 

 

 

Zestawienie pokazuje, że 27 spośród 144 uchwał Rady Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego, czyli 18,75 proc. całości, zostało uchylonych w związku z rozstrzygnięciami 

nadzorczymi Wojewody Śląskiego, który stwierdził nieważność uchwał w całości bądź 

w jednym przypadku w części lub też w związku z podjęciem uchwały Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, które stwierdziło nieważność jednej z uchwał Rady 

Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w części. 
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Wodzisławski Budżet Obywatelski 
 

Procedura związana z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dotyczących 

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

Na realizację projektów wodzisławian przeznaczono 500 tys. zł – maksymalnie 100 tys. zł 

na jedno zadanie. Część zadań w ramach tej edycji WBO realizowana była także 

w 2021 roku, dlatego o Budżecie piszemy także w Raporcie o stanie miasta Wodzisławia 

Śląskiego za 2021 rok, jednakże szersze niż poniższe informacje o projektach czy samej 

procedurze znajdą Państwo w raporcie ubiegłorocznym. 

Mieszkańcy zgłosili do WBO w sumie 49 pomysłów. Po weryfikacji i ocenie 

25 z nich zostało zaopiniowanych pozytywnie. 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) – odstąpiono od realizacji na 

wniosek projektodawcy. 

7. Doświetlenie przejść dla pieszych (projekt nr 16) – zrealizowano w 2020 roku. 

8. Nasadzenie roślin ozdobnych w rejonie parkingu przy kościele pw. 

Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach (projekt nr 17). 

Ze względu na trwającą pandemię w 2021 roku zrealizowano i oddano do użytku 

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). 
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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). 

 

Dzielnicowy „budżet obywatelski” 

W miejsce Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego prezydent miasta 

zaproponował po odbywających się we wrześniu 2021 roku wyborach do rad dzielnic 

Wodzisławia Śląskiego na kadencję 2021-2025 dzielnicowy „budżet obywatelski”, 

a dokładniej znaczące zwiększenie środków do dyspozycji poszczególnych dzielnic 

Wodzisławia Śląskiego. 

Przypomnijmy, 1 300 000 zł to kwota do dyspozycji dziewięciu wodzisławskich 

jednostek pomocniczych, przyjęta Uchwałą nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Uchwały budżetowej miasta Wodzisławia 

Śląskiego na 2021 rok. Zarządzeniem nr OR-I-0050.329.2021 z dnia 15 listopada 

2021 roku w sprawie projektu Uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 

2022 rok wraz z uzasadnieniem prezydent miasta zaproponował, by do dyspozycji 

jednostek pomocniczych na 2022 rok były środki w wysokości 3 100 000 zł. W efekcie, po 

podjętych rozmowach, przyjęta została Uchwała nr XL/391/21 Rady Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Uchwały budżetowej miasta Wodzisławia 

Śląskiego na 2022 rok zakładająca poniższy, ujęty w tabeli plan wydatków – kwoty do 

dyspozycji jednostek pomocniczych na 2022 rok. Ogółem aż 4 599 000 zł. 

 

Nazwa jednostki pomocniczej Kwota do dyspozycji 

jednostki pomocniczej 

Rada Dzielnicy Jedłownik Szyb 122 384 zł 

Rada Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka 442 324 zł 

Rada Dzielnicy Kokoszyce 496 802 zł 

Rada Dzielnicy Nowe Miasto 652 593 zł 
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Rada Dzielnicy Trzy Wzgórza 436 234 zł 

Rada Dzielnicy Radlin II 737 677 zł 

Rada Dzielnicy Stare Miasto 540 046 zł 

Rada Dzielnicy Wilchwy 842 456 zł 

Rada Dzielnicy Zawada 328 484 zł 

Ogółem 4 599 000 zł 

 

 

 

Sytuacja finansowa 
 

 W jakiej sytuacji finansowanej znajdował się Wodzisław Śląski w 2021 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. 

1. Wykonanie dochodów ogółem: 261 665 669,87 zł, w tym: 

a. wykonanie dochodów własnych: 129 500 603,36 zł,  

b. udział dochodów własnych w dochodach ogółem: 49,49 proc., 

c. wykonanie dochodów bieżących: 248 504 568,48 zł, w tym:  

 dochodów z majątku: 18 007 955,03 zł, 

d. wykonanie dochodów majątkowych: 13 161 101,39 zł, w tym: 

 dochodów z majątku: 3 281 653,37 zł. 

2. Wykonanie wydatków ogółem: 256 469 352,09 zł, w tym: 

a. wykonanie wydatków majątkowych: 27 332 874,80 zł, 

b. udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem: 10,66 proc., 

c. wykonanie wydatków bieżących: 229 136 477,29 zł. 

3. Zadłużenie ogółem: 75 874 958,76 zł (w roku 2020: 70 955 832,15 zł), w tym: 

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

4. Nadwyżka operacyjna: 19 368 091,19 zł. 

5. Nadwyżka budżetu: 5 196 317,78 zł. 
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6. Przychody budżetu: 63 671 526,88 zł, w tym: 

a. kwota wyemitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na 

sfinansowanie planowanego deficytu: 10 000 000 zł, 

b. kwota pożyczki z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu: 

4 027 607,61 zł, 

c. kwota kredytu z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 

2 240 000 zł, zaś z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 

deficytu: 1 670 000 zł. 

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez 

prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu 

za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (uchwała nr 4200/V/58/2022 

V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 22 kwietnia 

2022 roku). Budżetu, który uchwalony przez Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego został 

na sesji 21 grudnia 2020 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 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. Działania wykonywane były także 

w 2021 roku. 

 

Urząd Miasta i Biuro Zarządzania Kryzysowego 

Wszystkie ważniejsze informacje dotyczące działań prowadzonych w tym 

obszarze przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, w tym także tych realizowanych 
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przez Biuro Zarządzania Kryzysowego, były szczegółowo na bieżąco przedstawiane na 

sesjach Rady Miejskiej w informacji prezydenta miasta. Głównymi działaniami 

podejmowanymi przez Biuro Zarządzania Kryzysowego w zakresie przeciwdziałania 

i zwalczania koronawirusa we współpracy z innymi jednostkami były: 

 uczestnictwo w organizowanych cyklicznie posiedzeniach i naradach sztabu 

kryzysowego Urzędu Miasta, 

 analiza bieżących statystyk dotyczących zachorowań, 

 dystrybucja sprzętu i artykułów ochronnych, w tym otrzymanych z pomocy 

rządowej dla jednostek organizacyjnych miasta, służb ratowniczych, placówek 

oświatowych oraz zakładów podstawowej opieki zdrowotnej, 

 współorganizacja oraz pomoc w utworzeniu i uruchomieniu dodatkowego punktu 

szczepień na terenie Wodzisławia Śląskiego w hali sportowej ZSP nr 7, 

 organizacja infolinii dotyczącej transportu osób mających trudności 

w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi 

SARS-Cov-2, 

 organizacja transportu osób niepełnosprawnych oraz osób, które mają 

obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności 

w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień, 

 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. 

W roku 2021 Biuro Zarządzania Kryzysowego poniosło wydatki w kwocie 

48 116,71 zł na organizację wspomnianego Powszechnego Punktu Szczepień, transportu 

osób do punktu oraz utworzenie infolinii. Od Wojewody Śląskiego na realizację tych zadań 

miasto otrzymało 26 692 zł. 

 

Straż Miejska 

Rok 2021 był kolejnym rokiem zmagania się z pandemią COVID-19 i straże 

miejskie województwa śląskiego były zobowiązane decyzją Wojewody Śląskiego do 

ściślejszej współpracy z policją, polegającej m.in. na dyslokacji patroli zgodnie 

ze wskazaniami komendantów policji oraz realizacji zadań służących prowadzeniu działań 

związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19. 
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W związku z wykonywaniem zadań w zakresie przestrzegania przepisów związanych 

z ogłoszeniem na obszarze RP stanu epidemii w czasie ubiegłego roku: 

 strażnicy miejscy przeprowadzili 550 kontroli miejsc, 

 w okresie maj-sierpień przez 80 dni strażnicy brali udział w zabezpieczaniu ładu 

i porządku w rejonie Punktu Szczepień Powszechnych zlokalizowanego w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. 26 Marca, 

 w listopadzie sześć razy strażnicy zabezpieczali ład i porządek w trakcie 

odbywających się spotkań prezydenta miasta z mieszkańcami, 

 w grudniu przez 14 dni Straż Miejska pełniła służbę w patrolach mieszanych 

z policją na terenie galerii handlowej „Karuzela”, 

 strażnicy miejscy ujawnili 49 przypadków naruszeń wprowadzonych obostrzeń, 

w wyniku których 27 osób zostało pouczonych, 20 osób ukarano mandatami 

karnymi, skierowano też dwa wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego. 

 

Wsparcie dla przedsiębiorców 

 Miasto tradycyjnie przygotowało dodatkowe rozwiązania wspierające lokalnych 

przedsiębiorców w kryzysie spowodowanym epidemią koronawirusa. M.in. o nich 

przeczytają Państwo poniżej. 

Właściciele restauracji, kawiarni i barów, w których można było zamówić jedzenie 

z dowozem do domu czy odbiorem własnym, nadal mieli możliwość zarejestrowania się 

do bazy pn. „Wodzisławskie lokale z jedzeniem na wynos”. Skatalogowane miejsca były 

reklamowane i promowane np. na miejskiej stronie internetowej, na której zamieszczona 

została baza wodzisławskich lokali z jedzeniem na wynos. 

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 to należności podatkowych, których termin zapłaty jeszcze nie upłynął, 

 odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami 

za zwłokę, 
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 umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę 

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

podatkowa nie została uregulowana przez podatnika. 

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). 

Przedsiębiorcy mieli możliwość skorzystania z obniżonej z 22,99  zł na 11,50 zł 

stawki podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części związanych 

z działalnością gospodarczą czasowo nieczynną (zawieszoną) z powodu obostrzeń 

i nakazu zamknięcia niektórych branż działalności gospodarczej. Z tej sposobności 

skorzystało 23 podatników, dzięki czemu w ich kieszeniach pozostało łącznie 98 867 zł. 

Ponadto prezydent miasta w 2021 roku udzielił indywidualnych ulg w spłacie 

zobowiązań podatkowych 25 przedsiębiorcom (którzy spełnili ustawowe przesłanki) na 

łączną kwotę 318 939 złotych (w sumie 30 ulg) oraz 11 podatnikom nieprowadzącym 

działalności gospodarczej – na kwotę 260 631 złotych (razem 14 ulg). 

Istotnym jest, że miasto udzieliło pomocy przedsiębiorcom na kwotę ok. 366 tys. zł, 

w tym: 

 303 676 zł – umorzenia z podatku od nieruchomości, 

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

prowadzących działalność. 

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. 
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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. 

Co ważne, prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca wyraził zgodę na 

oddanie w najem gruntów miejskich pod ustawienie sezonowych ogródków 

gastronomicznych przy zastosowaniu bardzo korzystnej stawki czynszu. Jego decyzją 

na terenie miasta obowiązywała niższa, preferencyjna stawka w wysokości 

1 zł netto/m kw. terenu pod ogródki gastronomiczne. Ponadto, aby zrekompensować straty 

spowodowane ustawieniem stolików według nowych zasad reżimu sanitarnego – tam, 

gdzie było to możliwe, przedsiębiorca mógł wystąpić o zwiększenie powierzchni ogródków. 

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki COVID-19 były w 2021 roku 

umieszczane w na stronie internetowej www.wodzislaw-slaski.pl.  

 

 

 

 

 

 

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

Jak wyglądała organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

w Wodzisławiu Śląskim w 2021 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 

W związku z rozstrzygniętym przetargiem w zakresie odbioru, transportu 

i zagospodarowania odpadów komunalnych, od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 

2022 roku, obowiązuje umowa na: 

1. Świadczenie usług odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów 

komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

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

odpady komunalne, położonych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, 

w sposób umożliwiający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 

ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisami Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego. 

2. Zakup i dystrybucję worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

w zabudowie zamieszkałej objętej systemem workowym. 

3. Dystrybucję pojemników do selektywnej zbiórki bioodpadów (zakupionych przez 

zamawiającego, magazynowanych na terenie Służb Komunalnych Miasta  

w Wodzisławiu Śląskim). 

4. Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym, higienicznym i technicznym łącznie  

z drobnymi naprawami (w tym dokonywanie drobnych napraw) pojemników 

przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (stanowiących 

własność zamawiającego).  

5. Organizowanie selektywnych zbiórek odpadów komunalnych. 
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Umowa została podpisana 22 września 2020 roku w Urzędzie Miasta z firmą EKO 

M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Spółka Jawna 44-200 Rybnik, ul. T. Kościuszki 45A, na 

okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku. 

Proponowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość (26,10 zł) przyjęto 30 września 

2020 roku uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. 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 biodegradowalne worki o pojemności 8 l stosowane 

wyłącznie do gromadzenia bioodpadów – umieszczane 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. 

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 wydano tzw. pakiet 

startowy w liczbie: dwa worki o pojemności 120 l na papier, cztery worki 

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

wielomateriałowe, dwa worki o pojemności 80 l na szkło. W kolejnych miesiącach 

worki przekazywane były i nadal są w liczbie każdorazowo równej oddanym przez 

właściciela nieruchomości workom wypełnionym odpadami zbieranymi 

selektywnie.  

Mieszkańców, którzy zgłosili/zgłaszają do Urzędu Miasta chęć posiadania 

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

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

więcej na internetowej stronie miasta www.wodzislaw-slaski.pl).  

http://www.wodzislaw-slaski.pl/
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Mieszkańcy, którzy zadeklarowali/deklarują 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. 

 

Przepisy prawa miejscowego regulujące ramy formalno-prawne systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wodzisławia Śląskiego 

Uchwały kształtujące ramy formalno-prawne systemu w roku 2021: 

 Uchwała nr XX/160/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 marca 

2020 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, 

 Uchwała nr XXII/175/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 

2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

miasta Wodzisławia Śląskiego, 

 Uchwała nr XXII/176/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 

2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela 

nieruchomości, 

 Uchwała nr XXV/215/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 września 

2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty 

podwyższonej, 

 Uchwała nr XXV/216/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 września 

2020 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 Uchwała nr XXV/217/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 września 

2020 roku 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, 
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 Uchwała nr XXVII/241/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 

25 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

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 stycznia 2021 roku wysokość stawki miesięcznej na jednego mieszkańca na 

terenie miasta wynosi: 

1. Dla nieruchomości zamieszkałych: 

 26,10 zł miesięcznie na jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, 

 w przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny – w wysokości 78,30 zł 

miesięcznie na jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość 

(tzw. stawka karna, nałożona decyzją). 

2. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne: 

a) stawka standardowa za:  

 worek o pojemności 80 l – w wysokości 12,12 zł, 

 worek o pojemności 120 l – w wysokości 18,19 zł, 

 pojemnik o pojemności 110 l – w wysokości 5,82 zł,  

 pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 6,34 zł, 

 pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 12,69 zł, 

 pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 58,20 zł, 

 pojemnik o pojemności 0,7 m sześc. typu dzwon – w wysokości 37,03 zł, 

 pojemnik o pojemności 1,1 m sześc. typu dzwon – w wysokości 58,20 zł, 
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 pojemnik o pojemności 1,5 m sześc. typu dzwon – w wysokości 79,36 zł, 

 pojemnik o pojemności 2 m sześc. typu dzwon – w wysokości 105,81 zł, 

 pojemnik o pojemności 2,5 m sześc. typu dzwon – w wysokości 132,27 zł,  

 pojemnik o pojemności 4 m sześc. typu KP – w wysokości 211,63 zł, 

 pojemnik o pojemności 5 m sześc. typu KP – w wysokości 264,54 zł, 

 pojemnik o pojemności 7 m sześc. typu KP – w wysokości 370,46 zł, 

 pojemnik o pojemności 10 m sześc. typu KP – w wysokości 529,09 zł, 

b) podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

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

komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów w sposób selektywny (tzw. stawka karna, nałożona decyzją), za: 

 worek o pojemności 80 l – w wysokości 36,36 zł, 

 worek o pojemności 120 l – w wysokości 54,57 zł, 

 pojemnik o pojemności 110 l – w wysokości 17,46 zł , 

 pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 19,02 zł, 

 pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 38,07 zł, 

 pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 174,60 zł, 

 pojemnik o pojemności 0,7 m sześc. typu dzwon – w wysokości 111,09 zł, 

 pojemnik o pojemności 1,1 m sześc. typu dzwon – w wysokości 174,60 zł, 

 pojemnik o pojemności 1,5 m sześc. typu dzwon – w wysokości 238,08 zł, 

 pojemnik o pojemności 2 m sześc. typu dzwon – w wysokości 317,43 zł, 

 pojemnik o pojemności 2,5 m sześc. typu dzwon – w wysokości 396,81 zł, 

 pojemnik o pojemności 4 m sześc. typu KP – w wysokości 634,89 zł, 

 pojemnik o pojemności 5 m sześc. typu KP – w wysokości 793,62 zł, 

 pojemnik o pojemności 7 m sześc.  typu KP – w wysokości 1 111,08 zł, 

 pojemnik o pojemności 10 m sześc. typu KP – w wysokości 1 587,27 zł. 

3. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – w wysokości 181,90 zł 

rocznie. 

4. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

właściciel nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny (tzw. stawka karna, nałożona 

decyzją) – w wysokości 545,70 zł/rocznie. 
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Odbiór 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2021 roku 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, z kolei 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 Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 

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 konsorcjum firm wyposażone zostały w system GPS, co umożliwiało 

pracownikom Wydziału Gospodarki Komunalnej weryfikowanie trasy wykonanej usługi. Na 

podstawie GPS oraz systemu monitorowania (kamer) sprawdzane były także zgłoszenia 

wpływające od mieszkańców odnośnie do nieodebranych z posesji odpadów. 

W 2021 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. 

Na terenie miasta znajduje się dziewięć pojemników na zużyte baterie. Pojemniki 

wykonane przez Służby Komunalne Miasta zostały umieszczone: 

 dzielnica Wilchwy: przy Krytej Pływalni "MANTA", 

 dzielnica Radlin II: przy OSP Radlin II, 

 dzielnica Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka: przy OSP Jedłownik, 
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 dzielnica Jedłownik Szyb: przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, 

 dzielnica Kokoszyce: skwer przy Pomniku Kokoszyckie Kwiaty Kultury, 

 dzielnica Zawada: przy OSP Zawada, 

 dzielnica Nowe Miasto: przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, 

 dzielnica Stare Miasto: park miejski, 

 dzielnica Trzy Wzgórza: Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”. 

Pojemniki zostały wykonane z materiałów, które pozostały z innych zadań, 

a mianowicie z pozostałości rur stosowanych do odwodnienia drogowego. Wszystko 

zgodnie z ideą zero waste. Idea ta zakłada jak najmniejsze wytwarzanie śmieci, a tym 

samym działanie na rzecz środowiska naturalnego. 

Od 2020 roku na terenie parku miejskiego oraz na „Trzech Wzgórzach” znajdują  

się 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 2021 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, 

 obsługi administracyjnej tego systemu, 

 edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć 

koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów 

komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym – z czego w roku 2021 miasto Wodzisław Śląski skorzystało. 
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W poniższej tabeli przedstawiamy strukturę wydatków związaną z prowadzeniem 

gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

Odbiór, transport, zagospodarowanie 12 047 552,56 zł 

Tworzenie, utrzymanie PSZOK-a 1 731 157,94 zł 

Obsługa administracyjna 484 655,11 zł 

Edukacja ekologiczna 20 723,04 zł 

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki 1 622 627,65 zł 

Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

41 904 zł 

 

 

 

Z danych wynika, iż od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku poniesione zostały 

koszty w kwocie 15 948 620,30 zł. Koszty odbioru oraz zagospodarowania odpadów 

komunalnych wyniosły 12 047 552,56 zł, co stanowi ok. 75 proc. wszystkich poniesionych 

wydatków. 

Zgodnie z umową na m.in. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 

zawartą z firmą wywozową wykonującą tę usługę w roku 2021, 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). 

Porównując łączne wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi na terenie Wodzisławia Śląskiego w latach 2020 i 2021, należy 

stwierdzić, iż w 2021 roku były one wyższe o 729 745,71 zł. Porównanie prezentujemy 

Państwu za pomocą poniższej tabeli. 
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Wydatki 2020 2021 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych 

13 936 561,58 zł 12 047 552,56 zł 

Tworzenie i utrzymanie PSZOK-u 854 392,58 zł 1 731 157,94 zł 

Obsługa administracyjna systemu 418 781,53 zł 484 655,11 zł 

Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego 

postępowania z odpadami komunalnymi 

9 138,90 zł 20 723,04 zł 

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki 0 zł 1 622 627,65 zł 

Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym 

0 zł 41 904 zł 

Łącznie 15 218 874,59 zł 15 948 620,30 zł 

 

 

 

Zgodnie z przyjętym prawem miejscowym płatność należności wynikającej z opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 odbywała się kwartalnie 

w terminach do 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 grudnia. Opłatę można było 

uiszczać w następujących formach: 

 na indywidualny numer rachunku bankowego, 

 elektronicznie na rachunek bankowy miasta Wodzisławia Śląskiego. 

 

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 2021 następujące działania: 

 prowadzona była i jest strona internetowa poświęcona gospodarce odpadami, pod 

adresem www.wodzislaw-slaski.pl/odpady, 

http://www.wodzislaw-slaski.pl/odpady
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 od 2016 roku działa aplikacja mobilna, która umożliwia mieszkańcom przeglądanie 

harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla miasta, uczy segregacji 

odpadów oraz umożliwia zgłaszanie reklamacji, 

 miasto przeprowadziło kampanię edukacyjno-informacyjną skierowaną  

do mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, której główny przekaz dotyczył zmiany 

przepisów i związanej z nią świadomości i wiedzy dotyczącej gospodarki odpadami 

komunalnymi (wybrane narzędzia wykorzystane w realizacji kampanii: informatory 

dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta 

Wodzisławia Śląskiego, ulotki dotyczące przeznaczenia biodegradowalnych 

woreczków o pojemności 8 l). 

 

 

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 2021 roku przedsięwzięć. Materiały zostały udostępnione przez specjalistów m.in. 

z Wydziału Inwestycji Miejskich, Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta oraz 

Zarządu Dróg Miejskich. 

 

Wydział Inwestycji Miejskich 

 

Lp. Zakres zadania Kwota inwestycji Zapłacono  

w 2021 roku 

Termin 

zakończenia 

Dzielnica Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka 

1. Wykonanie wkładu kominowego 

w OSP Turzyczka 

10 947 zł 10 947 zł 

 

2021 rok 
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2. Opracowanie projektu oświetlenia 

ul. Starowiejskiej bocznej  

5 495 zł 0 zł 

 

2022 rok 

3. Wykonanie projektu doświetlenia na 

ul. Leśnej na wysokości nr 20, 

ul. Polnej na wysokości nr 81-83 

oraz ul. Rogowskiej do nr 31 

107 409,97 zł 9 147,97 zł 

 

2022 rok 

4. Wykonanie projektu drogi łączącej 

ul. Wolności z ul. Pszowską  

20 600 zł 0 zł 2022 rok 

Dzielnica Kokoszyce 

5. Budowa placu zabaw w tym urządzeń 

zabawowych oraz wykonanie 

nawierzchni bezpiecznej i montaż 

kamery przy ul. Pałacowej 

w Kokoszycach  

122 343,18 zł 109 396,18 zł 

 

2021 rok 

Dzielnica Nowe Miasto 

6. Wykonanie projektu budowy 

chodnika łączącego ul. 26 Marca 

z ul. Adama Asnyka w Wodzisławiu 

Śląskim 

6 699,99 zł 6 699,99 zł 

 

2021 rok 

7. Przebudowa basenu w SP3 

– wykonanie dokumentacji 

technicznej na przebudowę niecki 

basenowej, całej instalacji i urządzeń 

technologii wody 

120 000 zł 0 zł 

 

2022 rok 

8. Wykonanie termomodernizacji 

budynku, przebudowa wejścia 

tylnego wraz robotami elektrycznymi 

w ZSP7 

458 331 zł 0 zł 

 

2022 rok 

9. Wykonanie opinii o stanie 

technicznym basenu w SP3 

6 998,70 zł 6 998,70 zł 

 

2021 rok 
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Dzielnica Radlin II 

10. Wykonanie prac budowlanych, w tym 

drzwi, kafle, schody wejściowe, 

balustrada na schodach 

wewnętrznych, towarzyszące prace 

wykończeniowe w OSP Radlin II 

– etap III 

183 810,03 zł 183 810,03 zł 

 

2022 rok 

11. Budowa miejsca rekreacji, w tym 

posadowienie urządzeń zabawowych 

i siłowych przy Zespole  

Szkolno-Przedszkolnym nr 3 

(„Aktywny Zakątek”) 

90 365,71zł 87 075,71 zł 

 

2021 rok 

12. Budowa i modernizacja infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej, 

przeznaczonej do integracji 

i aktywnego spędzania wolnego 

czasu mieszkańców przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 5 

w Radlinie II („Aktywny Górniok”) 

71 591,16 zł 67 811,16 zł 

 

2021 rok 

13. Przebudowa istniejącej ścieżki 

rowerowej Radlin-Wodzisław Śląski 

na terenie miasta Wodzisławia 

Śląskiego 

198 479,53 zł 198 479,53 zł 

 

2021 rok 

14. Wykonanie montażu sześciu słupów, 

oraz zawieszenie sześciu opraw 

oświetlenia ulicznego LED na 

ul. Żwirowej 

21 204,75 zł 21 204,75 zł 

 

2021 rok 

15. Wykonanie projektu na budowę 

stanowisk postojowych wraz 

z odwodnieniem i oświetleniem oraz 

zagospodarowaniem terenu przy 

24 000 zł 0 zł 

 

2022 rok 
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ul. bocznej Bolesława Chrobrego na 

Radlinie Górnym obok nr 313 

16. Przebudowa nawierzchni odcinka 

drogi wraz z odwodnieniem 

ul. Jarosława Dąbrowskiego  

50 000 zł 0 zł 

 

2022 rok 

Dzielnica Stare Miasto 

17. FDS – ul. Uśmiechu, pl. Zwycięstwa 

oraz odwodnienie terenu przy 

ul. Piaskowej 

2 041 085,85 zł 16 482 zł 2022 rok 

18. Eko-Starówka – poprawa 

efektywności energetycznej 

komunalnej infrastruktury 

mieszkaniowej w Wodzisławiu 

Śląskim 

11 855,97 zł 11 855,97 zł 2021 rok 

19. Termomodernizacja kamienic przy 

Rynku 

2 242 547,47 1 110 690,05 zł 2021 rok 

20. Naprawa więźby na budynkach 

Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej 

4 i 4A 

119 989,42 zł 118 989,42 zł 

 

2021 rok 

21. Przebudowa budynku byłego hotelu 

przy ul. Czyżowickiej 29B 

w Wodzisławiu Śląskim celem 

rozszerzenia usług społecznych 

świadczonych przez Wodzisławską 

Placówkę Wsparcia Dziennego 

„Dziupla” 

4 833 872,81 zł 2 265,46 zł 

 

2021 rok 

22. Zabudowa punktów świetlnych na 

elewacji budynków przy 

ul. Daszyńskiego od kapliczki 

św. Jana Nepomucena do końca 

budynku byłych koncentratów 

25 000 zł 3 936 zł 

 

2022 rok 
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23. Remont konserwatorski pałacu 

Dietrichsteinów w zakresie elewacji, 

przebudowy i rozbudowy dachu 

– rekonstrukcji dachu łamanego, 

adaptacji poddasza, budowy szybu 

windowego, klatek schodowych oraz 

adaptacji części pomieszczeń na 

nowe funkcje, takie jak sala 

koncertowa z zapleczem oraz toalety, 

roboty rozbiórkowe, naprawy 

elewacji: wschodniej, południowej 

i zachodniej, wieńce, stropy, dach, 

częściowo: sucha zabudowa, 

instalacje elektryczne i sanitarne, 

roboty tynkarskie 

17 276 031,36 zł 6 982 083,03 zł 

 

2022 rok 

24. Opracowanie projektu przyłącza 

wodociągowego, hydrantu, studni 

wodomierzowej przy ROD „Gajówka” 

50 100 zł 9 225 zł 2022 rok 

25. Montaż platformy pionowej dla osób 

niepełnosprawnych wraz 

z niezbędnymi robotami budowlanymi 

i elektrycznymi w budynku Urzędu 

Miasta przy ul. Bogumińskiej 4B 

367 638,93 zł 39 716,70 zł 

 

2022 rok 

26. Wykonanie projektu modernizacji 

stadionu miejskiego 

155 000 zł 0 zł 

 

2022 rok 

27. Wykonanie koncepcji programowo- 

-planistycznej budowy drogi i ścieżki 

rowerowej łączącej ul. Skrzyszowską 

lub ul. Kopernika z ul. Piaskową  

43 050 zł 0 zł 

 

2022 rok 

Dzielnica Wilchwy 

28. Przeprowadzenie prac 

odtworzeniowych, związanych 

725 718,14 zł 493 349,52 zł 2021 rok 
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z rewitalizacją obiektu Wieży 

Romantycznej w Wodzisławiu 

Śląskim – etap III – „Silesianka” 

 

29. Wykonanie placu zabaw, 

posadowienie urządzeń zabawowych 

wraz z wykonaniem nawierzchni 

bezpiecznej przy ZSP2 

– „Wilchwiański Plac Zabaw” 

109 542,08 zł 106 252,08 zł 

 

2021 rok 

30. Projekt odwodnienia odcinka 

ul. Grodzisko  

66 950 zł 0 zł 2022 rok 

Dzielnica Zawada 

31. Wykonanie ozdobnego oświetlenia 

ulicznego w centrum Zawady  

86 350,01 zł 82 800,01 zł 

 

2021 rok 

32. Wykonanie doświetlenia ulicznego 

w ciągu ul. Adama Dzika  

24 845 zł 2 700 zł 

 

2022 rok 

33. Budowa oświetlenia ulicznego na 

ul. Młodzieżowej od posesji 300A do 

300K i ul. Paderewskiego – boczna 

od posesji 158C do 160G  

46 114 zł 0 zł 

 

2022 rok 

Dzielnica Trzy Wzgórza 

34. Wykonanie projektu przejścia od 

os. Batory do Rodzinnego Parku 

Rozrywki  

29 400 zł 0 zł 2022 rok 

Zadania realizowane w kilku dzielnicach 

35. Wykonanie pełnej dokumentacji 

projektowej Drogi Głównej 

Południowej wraz z uzyskaniem: 

niezbędnych opinii, uzgodnień 

i decyzji wymaganych do złożenia 

wniosków o wydanie decyzji 

4 973 965,16 zł 0 zł 

 

2022 rok 
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o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej 

36. Montaż paneli fotowoltaicznych na 

budynkach użyteczności publicznej 

– OZE 

547 209 zł 428 206,50 zł 

 

2022 rok 

37. Termomodernizacja budynku, 

wymiana więźby dachowej, wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej 

– Eko-Wodzisław 

4 479 568,46 zł 467 767,69 zł 

 

2023 rok 

38. Prace termomodernizacyjne na 

budynkach: OSP Jedłownik, 

OSP Turzyczka, OSP Zawada, 

SP nr 1, ZSP nr 3 – poprawa 

efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej 

3 316 612,90 zł 1 927 054,78 zł 

 

2022 rok 

39. Projekt i wykonanie wymiany i opraw 

oświetleniowych wraz 

z postawieniem słupów 

oświetleniowych – efektywne 

zarządzanie energią  

872 663,36 zł 865 371,76 zł 

 

2021 rok 

 

 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

 

Lp Zakres zadania Kwota 

inwestycji 

Zapłacono 

w 2021 roku 

Termin zakończenia 

Dzielnica Nowe Miasto 

1. Wykonanie projektu 

placu zabaw przy 

ul. Wyszyńskiego  

15 000 zł 0 zł Zadanie realizowane 

w 2022 roku. Zadanie pojawiło 

się w budżecie miasta 
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na wysokości 

kl. nr 20 

w czerwcu 2021 roku. Wydział 

Gospodarki Komunalnej 

wykonał niezbędne prace 

związane z planowaniem 

inwestycji:  

1. analizę możliwości 

lokalizacji placu zabaw 

z zachowaniem wymaganych 

odległości (od parkingów, 

okien pomieszczeń 

przeznaczonych na stały pobyt 

ludzi, miejsc gromadzenia 

odpadów stałych oraz linii 

rozgraniczających ulice),  

2. zorganizował spotkanie             

z wnioskodawcą, 

3. uzyskał pozytywną opinię 

Spółdzielni Mieszkaniowej 

„ROW”, 

4. opracował koncepcję 

urządzenia planowanego 

placu zabaw. 

2. Wykonanie placyku 

gospodarczego 

na pl. Zwycięstwa 

15 000 zł 0 zł Pismo ...Domaro sp. z o.o. 

z 16 listopada 2021 roku 

– rezygnacja z utwardzenia 

terenu pod placyk 

gospodarczy. 

3. Wykonanie projektu 

zagospodarowania 

terenu pomiędzy 

ul. Słoneczną 

a ul. Harcerską 

 

 

50 000 zł  0 zł 

 

Zadanie realizowane 

w 2022 roku. Zlecono do 

Wydziału Inwestycji Miejskich 

opracowanie koncepcji. 
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Dzielnica Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka 

4. Przystanek 

autobusowy przy 

ul. Starowiejskiej 

w Wodzisławiu 

Śląskim 

10 000 zł 10 000 zł 2021 rok 

Zadania realizowane w kilku dzielnicach 

5. Utrzymanie, budowa, 

przebudowa, remont 

przystanków 

i dworców (UPKD) 

131 526 zł 127 391,10 zł 2021 rok 

6. Program Kolej+, 

budowa przystanku 

kolejowego 

Wodzisław Śląski 

Centrum, realizacja 

studium planistyczno- 

-prognostycznego 

300 000 zł 0 zł Zrezygnowano z realizacji po 

otrzymaniu ofert znacznie 

przekraczających 

zabezpieczone środki 

w budżecie. Przystanek 

kolejowy będzie realizowany 

przez PKP w ramach tzw. 

programu przystankowego. 

Miasto opiniowało już 

koncepcję przystanku 

opracowaną na zlecenie PKP 

PLK przez firmę zewnętrzną.  

 

 

 

Zadania inwestycyjne ujęte w budżecie Wydziału Gospodarki Komunalnej w roku 

2021 przekazano do realizacji Wydziałowi Inwestycji Miejskich, Wydziałowi Mienia 

i Nadzoru Właścicielskiego, Służbom Komunalnym Miasta lub Zarządowi Dróg Miejskich. 

Przeczytają o nich Państwo w tym rozdziale. 

1. Budowa miejsc postojowych na ul. bocznej Bolesława Chrobrego w Radlinie 

Górnym obok nr 313 (zadanie Rady Dzielnicy Radlin II) – Wydział Inwestycji 

Miejskich. 



Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2021 

 

 

125 | S t r o n a  

2. Utwardzenie powierzchni gruntu kostką betonową – wykonanie miejsc 

postojowych przy ZSP nr 4 w Wodzisławiu Śląskim (Rada Dzielnicy Jedłownik 

Szyb) – Zarząd Dróg Miejskich. 

3. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Dolinnej od 

ul. Jastrzębskiej do mostu na Potoku Wilchwiańskim (Rada Dzielnicy Wilchwy) 

– Zarząd Dróg Miejskich. 

4. Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy miejsc parkingowych przy 

Publicznym Przedszkolu nr 9 (Rada Dzielnicy Wilchwy) – Zarząd Dróg Miejskich. 

5. Wykonanie projektu przejścia od os. Batory do Rodzinnego Parku Rozrywki 

– Wydział Inwestycji Miejskich. 

6. Przebudowa nawierzchni odcinka drogi wraz z odwodnieniem ul. Jarosława 

Dąbrowskiego – Wydział Inwestycji Miejskich. 

7. Projekt odwodnienia odcinka ul. Grodzisko – Wydział Inwestycji Miejskich. 

8. Wykup działki w celu wykonania łącznika pomiędzy dzielnicą Jedłownik Szyb 

a Rodzinnym Parkiem Rozrywki – Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. 

9. Wykonanie koncepcji programowo-planistycznej budowy drogi i ścieżki rowerowej 

łączącej ul. Skrzyszowską lub ul. Kopernika z ul. Piaskową – Wydział Inwestycji 

Miejskich. 

10. Wykonanie projektu drogi łączącej ul. Wolności z ul. Pszowską – Wydział 

Inwestycji Miejskich. 

11. Budowa miejsc postojowych na os. XXX-lecia w rejonie kl. 88-96 – Zarząd Dróg 

Miejskich. 

12. Realizacja koncepcji zagospodarowania terenów miejskich opracowanych 

w ramach „Prognozowanego zakresu prac na 2021 na terenach zielonych miasta 

Wodzisławia Śląskiego” – teren przy WCK i Bibliotece – Służby Komunalne Miasta. 

13. Modernizacja placu zabaw w parku miejskim – Służby Komunalne Miasta. 

14. Inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego – dobudowa punktów świetlnych 

– Wydział Inwestycji Miejskich z przeznaczeniem na realizację inwestycji 

pn. „Budowa oświetlenia na ul. Rogowskiej do nr 31”. 

15. Inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego – budowa, rozbudowa, modernizacja 

oświetlenia ulicznego – Wydział Inwestycji Miejskich z przeznaczeniem na 

realizację inwestycji pn. „Budowa oświetlenia na ul. Rogowskiej do nr 31”. 

16. Wykonanie oświetlenia na ul. Polnej od posesji przy nr 81 do nr 83 – Wydział 

Inwestycji Miejskich. 
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17. Doświetlenie ul. Daszyńskiego od kapliczki św. Jana Nepomucena do końca 

byłych koncentratów – Wydział Inwestycji Miejskich. 

18. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Młodzieżowej od posesji 300A do 300K 

i ul. Paderewskiego – boczna od posesji 158C do 160G – Wydział Inwestycji 

Miejskich. 

19. Przebudowa schodów na terenie dzielnicy Nowe Miasto w rejonie pl. Zwycięstwa 

oraz ul. Piastowskiej – Zarząd Dróg Miejskich. 

20. Aktualizacja projektu chodnika od ul. Asnyka do ul. 26 Marca – Wydział Inwestycji 

Miejskich. 

21. Wykup działki w celu wykonania łącznika pomiędzy dzielnicą Jedłownik Szyb 

a Rodzinnym Parkiem Rozrywki – Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. 

Wydział Gospodarki Komunalnej realizował zadania związane dofinansowaniem 

inwestycyjnych zadań drogowych realizowanych przez powiat wodzisławski na 

drogach powiatowych. Dofinansowano poniższe zadania. 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 5020S (ul. Czarnieckiego) w Wodzisławiu 

Śląskim – kontynuacja zadania w 2022 roku. 

2. Dofinansowanie przebudowy – ul. Piaskowa – brak podpisanej umowy z powiatem 

wodzisławskim. 

3. Przebudowa nawierzchni ul. Grodzisko w Wodzisławiu Śląskim. 

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 5003S (ul. Radlińska) w Wodzisławiu Śląskim 

– kontynuacja zadania w 2022 roku. 

5. Przebudowa nawierzchni ul. Oraczy w Wodzisławiu Śląskim. 

6. Projekt i wykonanie chodnika przy ul. Starowiejskiej – dofinansowanie wykonania 

dokumentacji projektowej. 

 W ramach bieżącej pracy w 2021 roku Wydział Gospodarki Komunalnej zlecił 

Służbom Komunalnym Miasta realizację projektów zagospodarowania terenu 

i wykonanie nowych nasad roślinności na terenie miasta. 

1. Zmiana zagospodarowania terenu przy WCK, obejmująca dostosowanie części 

żywopłotu (dokonano w 2020 roku), nasadzenia nowych krzewów, bylin i traw 

ozdobnych wraz z wykończeniem korą i kamieniem ogrodowym, zakup 

i wykonanie, a także montaż elementów małej architektury jak siedziska, donice 

i zielone ekrany, odmalowanie koła górniczego. 

2. Wykonanie nowych nasadzeń na terenie całego miasta. 
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Ponadto wykonano zadanie pn. „Pielęgnacja drzewostanu w parku zamkowym 

w Wodzisławiu Śląskim – kontynuacja zadania”. Wartość projektu to 41 904 zł. Projekt 

zrealizowano w grudniu 2021 roku. Był współfinansowany ze środków finansowych 

WFOŚiGW w Katowicach. 

 Poniżej zamieściliśmy z kolei 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 [m] 

1.  ul. Szybowa-Rolnicza Zawada 172 

2.  ul. Starowiejska-Polna Jedłownik-Turzyczka- 

-Karkoszka 

1 245 

3.  ul. Tęczowa 320 

4.  ul. Marklowicka Nowe Miasto 64 

Nowe inwestycje na infrastrukturze wodociągowej 

Lp. Nazwa zadania Dzielnica Długość sieci [m] 

1.  ul. Skrzyszowska Wilchwy 

 

140 

2.  
ul. Stefana Czarnieckiego 

– rejon bud. 56 

309 

3.  ul. Jarosława Dąbrowskiego Radlin II 327 

4.  ul. Marklowicka Nowe Miasto 130 

5.  
ul. Marklowicka (wykup sieci od 

inwestorów prywatnych) 

Nowe Miasto 48 
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6.  ul. Olszyny (PREVAC) Kokoszyce 

 

367 

7.  
ul. Osadnicza (wykup sieci od 

inwestorów prywatnych) 

40,5 

8.  ul. Edmunda Szwedy 196 

9.  
ul. Piaskowa (wykup sieci od 

inwestorów prywatnych) 

Wilchwy 222,5 

10.  
ul. Pszowska (wykup sieci od 

inwestorów prywatnych) 

Kokoszyce 182 

11.  
ul. Długa (wykup sieci od 

inwestorów prywatnych) 

Zawada 78 

 

 

 

Roboty modernizacyjne oraz nowe inwestycje na infrastrukturze kanalizacyjnej 

Lp. Nazwa zadania Dzielnica Długość sieci [m] 

1.  Zawada – II etap Zawada 1 998 

2.  ul. Polna Jedłownik-Turzyczka- 

-Karkoszka 

 

1 334 

3.  ul. Słowiańska  159 

4.  ul. ks. Ewalda Kasperczyka 

(wykup sieci od inwestorów 

prywatnych) 

53 

5.  ul. Radlińska-Radlińskie 

Chałupki 

Nowe Miasto 381,5 

6.  ul. Olszyny (PREVAC) Kokoszyce 147 
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7.  ul. Bolesława Krupińskiego Radlin II 50 

8.  ul. Osadnicza (wykup sieci od 

inwestorów prywatnych) 

Kokoszyce 40 

9.  ul. Stefana Batorego Jedłownik Szyb 51 

 

 

 

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 [m] 

Modernizacja sieci 

wodociągowej [m] 

1.  Oraczy Kokoszyce 803 - 

2.  Cypriana Kamila Norwida 202 - 

3.  Zdrojowa 715 - 

4.  Młodzieżowa 194 - 

5.  Pszowska 308 - 

6.  Jabłoniowa 63 - 

7.  Strażacka 501 - 

8.  Pałacowa 82 (tłoczny) - 

9.  Jurija Gagarina  28 (tłoczny) - 
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Do Raportu o statnie miasta za 2021 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. Jana Pawła II Nowe Miasto 

 

gazociąg n/c – 421,7 m, przyłącze – 1 szt. 

2.  ul. Armii Krajowej gazociąg n/c – 177,2 m 

3.  ul. Wyszyńskiego gazociąg n/c – 587,8 m, przyłącza – 29 szt. 

4.  ul. 26 Marca – remont gazociąg n/c – 633,7 m, przyłącza – 20 szt. 

5.  os. XXX-lecia – remont Trzy Wzgórza 

 

gazociąg n/c – 179 m, przyłącza – 7 szt. 

6.  os. Dąbrówki – remont gazociąg n/c – 248,5 m, przyłącza – 12 szt. 

7.  ul. Chrobrego/Rybnicka Radlin II gazociąg n/c – 158,8 m 

 

 

 

Rozbudowa sieci gazowej i przyłączenia 

Lp. Nazwa zadania Dzielnica Zakres zadania, w tym długość sieci 

1.  ul. Bogumińska Stare Miasto gazociąg ś/c – 2 081,1 m, 

przyłącze – 1 szt. 

2.  ul. Wiejska gazociąg n/c – 77,8 m, przyłącze – 1 szt. 

3.  ul. Średnia gazociąg n/c – 62,2 m, przyłącze – 1 szt. 
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4.  ul. dra Lucjana Mendego przyłącze – 1 szt. 

5.  ul. Rzeczna przyłącze – 1 szt. 

6.  ul. św. Jana gazociąg n/c – 164,3 m, 

przyłącze – 1 szt. 

7.  ul. Gałczyńskiego przyłącze – 1 szt. 

8.  ul. Daszyńskiego przyłącze – 1 szt. 

9.  ul. Księżnej Konstancji przyłącza – 2 szt. 

10.  ul. Wiklinowa przyłącza – 2 szt. 

11.  ul. Partyzantów przyłącza – 2 szt. 

12.  ul. Wałowa przyłącze – 1 szt. 

13.  ul. Ofiar Oświęcimskich przyłącze – 1 szt. 

14.  ul. Goździkowa przyłącze – 1 szt. 

15.  ul. Mikołaja Kopernika przyłącze – 1 szt. 

16.  ul. Tulipanowa przyłącze – 1 szt. 

17.  ul. Magnoliowa przyłącze – 1 szt. 

18.  ul. ks. płk. Wilhelma 

Kubsza 

przyłącze – 1 szt. 

19.  ul. Czyżowicka gazociąg n/c – 107,8 m, 

przyłącza – 3 szt. 

20.  ul. Rybnicka przyłącze – 1 szt. 

21.  ul. Gosława gazociąg n/c – 169,4 m, 

przyłącza – 3 szt. 
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22.  ul. Cisowa Jedłownik- 

-Turzyczka- 

-Karkoszka 

przyłącze – 1 szt. 

23.  ul. Wolności przyłącza – 7 szt. 

24.  ul. Stanisława Moniuszki przyłącza – 2 szt. 

25.  ul. Leśna przyłącze – 1 szt. 

26.  ul. Fryderyka Chopina przyłącze – 1 szt. 

27.  ul. Żwirki i Wigury przyłącze – 1 szt. 

28.  ul. Spółdzielcza przyłącze – 1 szt. 

29.  ul. Słowiańska gazociąg n/c – 219,9 m, 

przyłącza – 2 szt. 

30.  ul. Smolna Kokoszyce przyłącza – 8 szt. 

31.  ul. Osadnicza przyłącze – 1 szt. 

32.  ul. Sportowa przyłącze – 1 szt. 

33.  ul. Młodzieżowa przyłącza – 3 szt. 

34.  ul. Strażacka przyłącza – 2 szt. 

35.  ul. Pszowska gazociąg n/c – 177,1 m, 

przyłącza – 14 szt. 

36.  ul. Kokoszycka Jedłownik 

Szyb/Radlin II 

gazociąg n/c – 138,4 m, 

przyłącza – 14 szt. 

37.  ul. Stefana Batorego Jedłownik 

Szyb 

przyłącza – 3 szt. 

38.  ul. Letnia Radlin II gazociąg ś/c – 191,5 m, 

przyłącze – 1 szt., 
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gazociąg n/c – 190,6 m, 

przyłącza – 5 szt. 

39.  ul. Radlińskie Chałupki Nowe 

Miasto/Radlin II 

gazociąg ś/c – 232,8, przyłącza – 7 szt., 

przyłącza – 3 szt. 

40.  ul. Zbożowa Radlin II przyłącza – 2 szt. 

41.  ul. Bolesława Chrobrego przyłącza – 2 szt. 

42.  ul. Bojowników gazociąg n/c – 394,7 m, 

przyłącza – 4 szt. 

43.  ul. Batalionów 

Chłopskich 

Wilchwy gazociąg ś/c – 119 m, przyłącza – 3 szt. 

44.  ul. Ładna przyłącze – 1 szt. 

45.  ul. Odrodzenia gazociąg ś/c – 132,8 m, 

przyłącza – 2 szt. 

46.  ul. Skrzyszowska gazociąg ś/c – 267,6 m, 

przyłącza – 5 szt. 

47.  ul. Grodzisko przyłącze – 1 szt. 

48.  ul. Połomska gazociąg ś/c – 69,8 m, przyłącza – 5 szt. 

49.  ul. Leonida Teligi  gazociąg ś/c – 92 m, przyłącza – 7 szt. 

50.  ul. Piaskowa przyłącza – 2 szt. 

51.  ul. Jastrzębska przyłącza – 2 szt. 

52.  ul. św. Wawrzyńca gazociąg ś/c – 308,8 m, 

przyłącza – 2 szt. 

53.  ul. Czarnieckiego przyłącze – 1 szt. 



Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2021 

 

 

134 | S t r o n a  

54.  ul. Bracka gazociąg n/c –194,9 m, 

przyłącze – 1 szt. 

55.  ul. Brzozowa przyłącze – 1 szt. 

 

 

 

Służby Komunalne Miasta 

 

Lp Zakres zadania Kwota 

inwestycji 

Zapłacono 

w 2021 roku 

Termin 

zakończenia 

 1. Przebudowa Punktu 

Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych 

3 360 000 zł 512 537,32 zł 2022 rok 

 2. Realizacja koncepcji 

zagospodarowania terenów 

miejskich opracowanych 

w ramach Prognozowanego 

zakresu prac na 2021 na 

terenach zielonych miasta 

Wodzisławia Śląskiego – teren 

przy WCK i Bibliotece 

26 199,18 zł 26 199,18 zł 2021 rok 

 3. Poprawa efektywności 

energetycznej budynków 

użyteczności publicznej 

w Wodzisławiu Śląskim 

– budynek administracyjno- 

-gospodarczy SKM 

791 936,56 zł 739 537,86 zł 2021 rok 

 4. Eko-Wodzisław – modernizacja 

energetyczna budynków miasta 

2 576 755 zł 149 131,50 zł 2022 rok 
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Wodzisławia Śląskiego 

– budynek SKM 

 5. Budowa sieci gazowej 40 mm 

w ul. Marklowickiej wraz 

z przyłączem do budynku SKM 

105 900 zł 100 860 zł 2022 rok 

 6. Zakup kompletu dekoracji 

świątecznych oraz wykonanie 

podłączeń – Rada Dzielnicy 

Kokoszyce 

16 769,40 zł 16 769,40 zł 2021 rok 

 7. Modernizacja placu zabaw 

w parku miejskim 

94 200 zł 94 200 zł 2021 rok 

 8. Zakup elementów dekoracyjno- 

-oświetleniowych – Rada 

Dzielnicy Wilchwy 

20 699,99 zł 20 699,99 zł 2021 rok 

 

 

 

Zarząd Dróg Miejskich 

 

Lp Zakres zadania Kwota 

inwestycji 

Zapłacono 

w 2021 roku 

Termin 

zakończenia 

1. Budowa dróg na terenach po 

KWK 1 Maja wraz 

z oświetleniem 

5 015 435,23 zł 4 215 435,23 zł 2021 rok 

2. Modernizacja ul. bocznej Ładnej 319 126,71 zł 319 126,71 zł 2021 rok 

3. Opracowanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę 

ul. Ładnej w Wodzisławiu 

Śląskim 

29 151 zł 20 568,96 zł 2022 rok 
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4. Modernizacja ul. Sasankowej 

i Magnoliowej 

1 085 484,27 zł 405 248,11 zł 2022 rok 

5. Modernizacja ul. bocznej 

Tysiąclecia nr 1-23 

406 775,79 zł 406 775,79 zł 2021 rok 

6. Przebudowa drogi gminnej 

obejmująca ul. Leszka i Mieszka 

1 974 048,56 zł 281 786,48 zł 2022 rok 

7. Przebudowa ul. Rogowskiej 

w Wodzisławiu Śląskim – etap I 

w zakresie wykonania około 

30 mb – budowa chodnika dla 

pieszych w ciągu ul. Rogowskiej 

40 365,84 zł 40 365,84 zł 2021 rok 

8. Miejscowe poszerzenie 

ul. Szybowej w Wodzisławiu 

Śląskim 

12 438,74 zł 12 438,74 zł 2021 rok 

9. Utwardzenie powierzchni gruntu 

kostką betonową – wykonanie 

miejsc postojowych przy 

ZSP nr 4 

10 000 zł 10 000 zł 2021 rok 

10. Budowa miejsc postojowych na 

os. XXX-lecia w rejonie klatek 

88-96 

50 000 zł 50 000 zł 2021 rok 

11. Utwardzenie, wykonanie miejsc 

parkingowych na os. XXX-lecia 

przy ekranach akustycznych 

17 000 zł 17 000 zł 2021 rok 

12. Utwardzenie terenu pod miejsca 

postojowe ul. Wyszyńskiego na 

wysokości kl. 10-12 

51 899,85 zł 51 899,85 zł 2021 rok 

13. Remont odcinka miejsc 

postojowych na ul. kard. 

S. Wyszyńskiego od szczytu 

15 000 zł 15 000 zł 2021 rok 
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budynku kl. 38 do wjazdu na 

ul. L. Waryńskiego 

14. Projekt budowy chodnika od 

ul. Żeromskiego do PP3 przy 

ul. Prusa 

3 075 zł 3 075 zł 2022 rok 

15. Utwardzenie terenu przy 

garażach na ul. kard. 

S. Wyszyńskiego na wys. bloku 

25-29 

39 999,60 zł 39 999,60 zł 2021 rok 

16. Przebudowa ul. Parkowej 108 841,45 zł 108 841,45 zł 2021 rok 

17. Utwardzenie terenu pod miejsca 

postojowe na ul. Pokoju 

w szczycie budynku 1-5 

24 895,20 zł 24 895,20 zł 2021 rok 

18. Przebudowa drogi gminnej 

obejmującej ul. Tysiąclecia 

w Wodzisławiu Śląskim 

1 041 186,02 zł 96 234,97 zł 2022 rok 

19. Zmiana nawierzchni 

ul. Bojowników oraz przebudowa 

skrzyżowania z ul. Radlińską 

1 064 999,73 zł 0 zł 2022 rok 

20. Wykonanie dokumentacji 

projektowej budowlano- 

-wykonawczej pn.: „Przebudowa 

ul. Słonecznej w Wodzisławiu 

Śląskim” 

10 000 zł 0 zł 2022 rok 

21. Wykonanie dokumentacji 

technicznej przebudowy drogi 

ul. Dolinnej od ul. Jastrzębskiej 

do mostu na Potoku 

Wilchwiańskim 

23 923,50 zł 0 zł 2022 rok 
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W ramach bieżącej pracy w 2021 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. 203,965 km, w tym: 

 133,97 km dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich (drogi publiczne: 

ok. 82 km, drogi wewnętrzne: ok. 51,97 km; główne drogi miejskie: ul. 26 Marca, 

Jana Pawła II, Matuszczyka, Armii Krajowej), 

 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: 

ul. Łużycka, Marklowicka, Jastrzębska, Pszowska, Młodzieżowa), 

 8,335 km dróg zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad (drogi: ul. 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 2021 roku Spółka …Domaro realizowała remonty ze środków powierzonych przez 

miasto Wodzisław Śląski. Nazwy zadań i kwoty danych inwestycji zostały ujęte w poniższej 

tabeli. 
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Nazwa zadania Kwota remontu (brutto) 

Wymiana pokrycia dachu Rynek 19 178 107,83 zł 

Wymiana pokrycia dachu na ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 15 325 537,69 zł 

Podłączenie kanalizacji przy ul. Długiej 38 22 731,63 zł 

Wymiana stolarki okiennej do kwoty 45 000 zł 48 079,18 zł 

Modernizacja c.o. w budynku Górnicza 13-15 159 800 zł 

Uzupełnienie tynków oraz naprawa głowic na kominach 

Czyżowicka 131A 

3 024 zł 

Malowanie klatki schodowej Sądowa 4/Kościelna 2 7 992 zł 

Malowanie klatki schodowej Opolskiego 1/Rynek 18 13 759,20 zł 

Wykonanie głowic kominowych oraz montaż pieca 

zakupionego w 2020 roku na ul. Młodzieżowej 49 

17 634,16 zł 

Wymiana instalacji odgromowej ul. Marklowicka 17A 15 120 zł 

Uzupełnienie tynków na przewodach kominowych ponad 

dachem oraz uzupełnienie brakujących ław Piłsudskiego 

klatka nr 5 

36 369,94 zł 

Wymiana brakujących okienek piwnicznych Piłsudskiego 3-9 4 212 zł 

Wykonanie utwardzenia terenu z placem gospodarczym przy 

budynku, z zakupem i montażem wiaty  

76 875 zł 

Montaż drzwi wewnętrznych do piwnic 41 472 zł 

Zakup urządzeń zabawowych do placów zabaw 39 375 zł 

Wymiana kotłów gazowych dwie szt. kotłownia Rzeczna 24 28 780 zł 

Wymiana instalacji odgromowej Rzeczna 24/Straż Miejska 28 780 zł 

Przełączenie kanalizacji sanitarnej Młodzieżowa 49 3 814 zł 
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Przebudowa węzła cieplnego Jana 13 15 120 zł 

Malowanie klatek schodowych Czyżowicka 131A 80 000 zł 

 

 

 

Dodatkowo: 

 objęto starówkę systemem monitoringu (11 kamer) oraz zakupiono kolejnych 11, 

które zostaną zamontowane w 2022 roku, 

 zamontowano pięć wiat placyków gospodarczych (zakupionych w 2021 roku).  

Mówiąc o zadaniach inwestycyjnych, należy wspomnieć o inwestycjach 

przeprowadzonych przez Spółkę …Domaro na mieniu miejskim w imieniu miasta 

Wodzisławia Śląskiego oraz na rzecz miasta Wodzisławia Śląskiego w ramach projektu 

Eko-Wodzisław. Dane o nich prezentuje zamieszczone niżej zestawienie. 

 

Lp. Zakres zadania Kwota 

inwestycji 

Zapłacono 

w 2021 roku 

Termin 

zakończenia 

1.  Termomodernizacja budynku 

mieszkalnego wraz z wymianą pokrycia 

dachowego, stolarki okiennej oraz 

wykonanie instalacji gazu, centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 

w lokalach mieszkalnych przy 

ul. M.C. Skłodowskiej 5 

497 827,59 zł 373 370,69 zł 2022 rok 

2.  Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków miasta Wodzi-

sławia Śląskiego – ul. Rynek 13, 14, 

Księżnej Konstancji 2, wykonanie 

instalacji c.o. oraz podłączenie do PEC, 

termoizolacja 

929 163,68 zł 0 zł 

 

2022 rok 
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3.  Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków miasta 

Wodzisławia Śląskiego – Rynek 29 

255 677,64 zł 255 677,64 zł 2021 rok 

4.  Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

– Rynek 16, 17/Sądowa 2 

407 710,21 zł 0 zł 2022 rok 

 

 

 

Informacja dodatkowa: pozwolenia na budowę 

 Zasadne, by zaznaczyć, że w 2021 roku Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu 

Śląskim wydało 417 decyzji o pozwoleniu na budowę na terenie naszego miasta. 

Najczęściej wydawane zgody dotyczyły: 

 budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 

 budowy lub przebudowy wewnętrznych instalacji (głównie gazowe lub wentylacji 

mechanicznej), 

 budowy/przebudowy/nadbudowy budynków. 

Wydawane decyzje dotyczyły również rozbiórek, budowy hal, budowy budynków 

gospodarczych lub garażowych oraz innych. 

 W tym miejscu warto wspomnieć o Uchwale Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 

nr XIII/121/15 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od 

nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych lub ich części. Uchwała ta 

obowiązywała do 31 grudnia 2020 roku. Jak podaje Wydział Podatków Urzędu Miasta, 

liczba budynków objętych zwolnieniem w 2021 roku wyniosła 147, natomiast łączna kwota 

zwolnienia w tym okresie to 17 113 zł. 
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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 

2021 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 2022. 

 

Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych w roku 2021 

Lp. Tytuł projektu Źródło 

dofinan-

sowania 

Koszt  

całko-

wity 

Koszt 

kwalifi-

kowal-

ny 

Kwota 

dofi-

nan-

sowa-

nia 

Data podpisa-

nia umowy 

o dof./infor-

macji o wybo-

rze do dof. 

Lata 

reali-

zacji 

Jed-

nostka 

1.  Przebudowa 

i remont dróg 

gminnych 

w Wodzisławi

u Śląskim 

Rządowy 

Fundusz 

Inwestycji 

Lokalnych 

– I pula 

4
 4

3
5

 1
3

1
 z

ł 

4
 4

3
5

 1
3

1
 z

ł 

4
 4

3
5

 1
3

1
 z

ł 

2
0
2
1
 

2
0
2
1
-2

0
2
2
 

SFZ 

2.  Przebudowa 

i remont drogi 

gminnej 

obejmującej 

ul. Leszka 

i Mieszka 

w Wodzisławi

u Śląskim 

Rządowy 

Fundusz 

Rozwoju 

Dróg 

1
 9

7
6

 1
4

8
,5

6
 z

ł 

1
 7

3
7

 6
9

3
,8

3
 z

ł 

9
5
5

 7
3

1
,6

0
 z

ł 

2
6
.0

7
.2

0
2

1
 

2
0
2
1
-2

0
2
2
 

SFZ 
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3.  Przebudowa 

punktu 

Selektywnego 

Zbierania 

Odpadów 

Komunalnych 

Rządowy 

Fundusz 

Inwestycji 

Lokalnych 

– II pula 

3
 3

6
0

 0
0

0
 z

ł 

3
 3

6
0

 0
0

0
 z

ł 

3
 3

6
0

 0
0

0
 z

ł 

2
0
2
1
 

2
0
2
1
-2

0
2
2
 

SFZ 

4.  Montaż 

instalacji OZE 

w budynkach 

użyteczności 

publicznej 

miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

RPO 

WSL 

2014- 

-2020 

6
0
9

 4
3

1
,5

8
 z

ł 

6
0
9

 4
3

1
,5

8
 z

ł 

5
1
8

 0
1

6
,8

5
 z

ł 

2
0
2
1
 

2
0
2
1
 

SFZ 

5.  Eko-Starówka 

– poprawa 

efektywności 

energetycznej 

komunalnej 

infrastruktury 

mieszkanio-

wej w Wodzi-

sławiu 

Śląskim 

RPO 

WSL 

2014- 

-2020 

2
 2

5
5

 0
5

0
,6

2
 z

ł 

2
 2

3
6

 1
2

4
,7

0
 z

ł 

2
 1

2
4

 3
1

8
,4

7
 z

ł 

2
0
2
1
 

2
0
2
0
-2

0
2
1
 

SFZ 
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6.  Eko- 

-Wodzisław  

– komplekso-

wa moderni-

zacja energe-

tyczna 

budynków 

miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego 

RPO 

WSL 

2014- 

-2020 

5
 8

7
4

 0
5

6
,5

9
 z

ł 

5
 6

7
4

 0
5

0
,0

7
 z

ł 

4
 3

0
4

 2
3

5
,3

8
 z

ł 

2
0
2
1

 

2
0
1
8

-2
0
2
3
 

SFZ 

7.  Pielęgnacja 

drzewostanu 

w Parku 

Zamkowym 

– kontynuacja 

zadania 

Wojewó-

dzki 

Fundusz 

Ochrony 

Środowi-

ska i Gos-

podarki 

Wodnej 

4
1
 9

0
4
 z

ł 

3
6
 3

8
0

,4
3
 z

ł 

9
 3

6
0

,6
9
 z

ł 

3
0
.1

1
.2

0
2

1
 

2
0
2
1
 

GK 

8.  Kino Pegaz 

Wodzisław 

Śląski 

Polski 

Instytut 

Sztuki 

Filmowej 

– Rozwój 

Kin, 

Rozwój 

Promocji 

Polskiego 

Filmu 

7
 5

0
1

 6
0

0
 z

ł 

6
7
 5

0
6
 z

ł 

6
7
 5

0
6
 z

ł 

2
.0

7
.2

0
2

1
 

2
0
2
1
 

WCK 

9.  Sztuka 

kiszenia 

– nasza 

wspólna pasja 

Fundacja 

Orlen, 

Moje 

Miejsce 

na Ziemi 

1
0
 0

0
0
 z

ł 

1
0
 0

0
0
 z

ł 

1
0
 0

0
0
 z

ł 

2
9
.1

0
.2

0
2

1
 

2
0
2
2
 

WCK 
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10.  Język na 

stadionach 

– język 

tolerancji 

Narodo-

we Cen-

trum 

Kultury, 

Ojczysty 

– Dodaj 

do Ulu-

bionych 

1
2
 5

5
8
 z

ł 

1
2
 5

5
8
 z

ł 

1
0
 0

0
0
 z

ł 

1
4
.0

4
.2

0
2

1
 

2
0
2
1
 

WCK 

11.  WCK 

– Wartość 

Cyfrowej 

Kultury 

Narodo-

we Cen-

trum Kul-

tury, Kon-

wersja 

Cyfrowa 

Domów 

Kultury 

1
5
9
 3

4
0

 z
ł 

1
5
9
 3

4
0

 z
ł 

1
5
9
 3

4
0

 z
ł 

1
4
.0

7
.2

0
2

1
 

2
0
2
1
-2

0
2
2
 

WCK 

12.  Sztuka 

kiszenia 

– nasza 

wspólna pasja 

Fundacja 

PGNiG, 

Rozgrze-

wamy 

Polskie 

Serca 

1
0
 0

0
0

 z
ł 

1
0
 0

0
0

 z
ł 

1
0
 0

0
0

 z
ł 

1
6
.0

9
.2

0
2

1
 

2
0
2
2
 

WCK 

13.  Dofinansowa-

nie kosztów 

kształcenia 

młodocianych 

pracowników 

Śląski 

Urząd 

Wojewó-

dzki 

w Kato-

wicach 

2
2
4

 6
8

6
 z

ł 

2
2
4

 6
8

6
,8

0
 z

ł 

2
2
 6

8
6

,8
0
 z

ł 

0
6
.0

4
.2

0
2

1
 

2
0
2
1

 

EDU 
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14.  Wyprawka 

szkolna 

Minister-

stwo 

Edukacji 

i Nauki 

poprzez 

Kurato-

rium 

Oświaty 

w Kato-

wicach 

2
8
 3

7
5

 z
ł 

2
8
 3

7
5

,6
8
 z

ł 

2
8
 3

7
5

,6
8
 z

ł 

0
5
.1

0
.2

0
2

1
 

2
0
2
1

 

EDU 

15.  Wyposażenie 

szkół 

w podręczniki 

– tzw. dotacja 

podręczniko-

wa 

Minister-

stwo 

Edukacji 

i Nauki 

poprzez 

Kurato-

rium 

Oświaty 

w Kato-

wicach 

4
8
0

 8
8

5
 z

ł 

4
8
0
 8

8
5

,8
9
 z

ł 

4
8
0

 8
8

5
,8

9
 z

ł 

- 2
0
2
1
 

EDU 

16.  Subwencja 

oświatowa na 

zwiększenie 

zadań 

szkolnych 

i pozaszkol-

nych 

Minister-

stwo 

Edukacji 

i Nauki 

2
5
8

 2
0

8
 z

ł 

2
5
8

 2
0

8
 z

ł 

2
5
8

 2
0

8
 z

ł 

2
0
2
1
 

2
0
2
1
 

EDU 
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17.  Subwencja 

oświatowa 

– dofinanso-

wanie 

wyposażenia 

w pomoce 

dydaktyczne 

niezbędne do 

realizacji 

podstawy 

programowej 

z przedmiotów 

przyrodniczy-

ch w publicz-

nych szkołach 

(SP: 3, 4, 8, 

10, 21) 

Minister-

stwo 

Edukacji 

i Nauki 

3
7
5

 0
0

0
 z

ł 

3
7
5

 0
0

0
 z

ł 

3
7
5

 0
0

0
 z

ł 

2
0
2
1
 

2
0
2
1
 

EDU 
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18.  Subwencja 

oświatowa 

– finansowa-

nie zajęć 

wspomagają-

cych uczniów 

w opanowaniu 

i utrwalaniu 

wiadomości 

i umiejętności 

z wybranych 

obowiązko-

wych zajęć 

edukacyjnych 

z zakresu 

kształcenia 

ogólnego oraz 

zajęć z języka 

mniejszości 

narodowej, 

języka 

mniejszości 

etnicznej 

i języka 

regionalnego 

Minister-

stwo 

Edukacji 

i Nauki 

1
0
8

 1
5

0
 z

ł 

1
0
8

 1
5

0
 z

ł 

1
0
8

 1
5

0
 z

ł 

2
0
2
1
 

2
0
2
1
 

EDU 
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19.  Laboratoria 

przyszłości 

Minister-

stwo 

Edukacji 

i Nauki 

poprzez 

Kurato-

rium 

Oświaty 

w Kato-

wicach 

1
 0

6
1

 7
0

0
 z

ł 

1
 0

6
1

 7
0

0
 z

ł 

1
 0

6
1

 7
0

0
 z

ł 

- 2
0
2
1

-2
0
2
2
 

EDU 

20.  Poznaj Polskę 

(SP 15 

i SP 17) 

Minister-

stwo 

Edukacji 

i Nauki 

poprzez 

Kurato-

rium 

Oświaty 

w Kato-

wicach 

1
4
 3

9
7

,5
1
 z

ł 

1
0
 6

5
0

,1
5
 z

ł 

1
0
 6

5
0

,1
5
 z

ł 

1
8
.1

1
.2

0
2

1
 

2
0
2
1
 

EDU 

21.  Narodowy 

Program 

Rozwoju 

Czytelnictwa 

(SP: 1, 4, 8, 

PP 4) 

Śląski 

Urząd 

Wojewó-

dzki 

w Kato-

wicach 

(program 

rządowy) 

3
7
 0

0
0

 z
ł 

2
9
 6

0
0
 z

ł 

2
9
 6

0
0
 z

ł 

0
5
.1

1
.2

0
2

1
 

2
0
2
1
 

EDU 
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22.  Posiłek 

w szkole 

i w domu 

– moduł 3 

(SP16) 

Minister-

stwo 

Edukacji 

i Nauki 

poprzez 

Kurato-

rium 

Oświaty 

w Kato-

wicach 

2
5
 0

0
0

 z
ł 

2
0
 0

0
0

 z
ł 

2
0
 0

0
0

 z
ł 

2
5
.0

6
.2

0
2

1
 

2
0
2
1

 

EDU 

23.  Lokalny 

Animator 

Sportu 

Minister-

stwo 

Sportu 

4
2
 5

1
5

,2
0
 z

ł 

2
0
 9

1
4

,4
0
 z

ł 

2
0
 9

1
4

,4
0
 z

ł 

0
1
.0

3
.2

0
2

1
 

2
0
2
1
 

EDU 

24.  Program 

„Asystent 

rodziny na rok 

2021” 

Minister-

stwo 

Rodziny 

i Polityki 

Społecz-

nej 

1
4
 5

0
0

 z
ł 

1
4
 5

0
0

 z
ł 

1
4
 5

0
0

 z
ł 

1
3
.1

2
.2

0
2

1
 

1
2
.2

0
2

1
 

WP-

WD 

„Dziu-

pla” 
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25.  Dotacja 

celowa na 

realizację 

w 2021 roku 

zadań 

dotyczących 

opieki nad 

grobami 

wojennymi 

znajdującymi 

się na terenie 

gminy 

Wodzisławia 

Śląskiego 

Śląski 

Urząd 

Wojewó-

dzki 

– Wydział 

Spraw 

Obywa-

telskich 

i Cudzo-

ziemców 

w Kato-

wicach 

1
7
 0

0
0
 z

ł 

1
7
 0

0
0
 z

ł 

1
7
 0

0
0
 z

ł 

 2
4
.0

5
.2

0
2

1
 

0
1
.0

1
.2

0
2

1
 d

o
 3

1
.1

2
.2

0
2
1

 

GK 

26.  mPotęga mBank 

4
 5

0
0
 z

ł 

4
 5

0
0
 z

ł 

4
 5

0
0
 z

ł 

2
0
2
1
 

2
0
2
1
-2

0
2
2
 ZSP2 

27.  Środki 

z Funduszu 

Przeciwdzia-

łania  

COVID-19 na 

finansowanie 

lub 

dofinansowa-

nie realizacji 

zadań 

związanych 

z przeciwdzia-

łaniem 

COVID-19 

Śląski 

Urząd 

Wojewó-

dzki 

2
6

 6
9

2
 z

ł 

2
6
 6

9
2
 z

ł 

2
6
 6

9
2
 z

ł 

- 0
2
.2

0
2

1
-0

8
.2

0
2

1
 

ZK 
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28.  Asystent 

osobisty 

osoby 

niepełno-

sprawnej 

– edycja 2021 

Fundusz 

Solidar-

nościowy 

2
6
2

 8
8

4
,5

0
 z

ł 

2
6
2

 8
8

4
,5

0
 z

ł 

2
6
2

 8
8

4
,5

0
 z

ł 

d
o
 3

1
.1

2
.2

0
2

1
 

je
d
e

n
 r

o
k
 

MOPS 

29.  Opieka 

wytchnienio-

wa – edycja 

2021 

Fundusz 

Solidar-

nościowy 

1
9
 5

8
4

 z
ł 

1
9
 5

8
4

 z
ł 

1
9
 5

8
4

 z
ł 

d
o
 3

1
.1

2
.2

0
2

1
 

je
d
e

n
 r

o
k
 

MOPS 

30.  Opieka 

wytchnienio-

wa – edycja 

2021 

Fundusz 

Solidar-

nościowy 

8
 5

6
8
 z

ł 

8
 5

6
8
 z

ł 

8
 5

6
8
 z

ł 

d
o
 3

1
.1

2
.2

0
2

1
 

je
d
e

n
 r

o
k
 

MOPS 

31.  Wspieraj 

seniora 

Fundusz 

przeciw-

działania 

COVID- 

-19 

7
2
 6

0
6
 z

ł 

7
2
 6

0
6

 z
ł 

7
2
 6

0
6

 z
ł 

d
o
 3

1
.1

2
.2

0
2

1
 

2
0
2
1

 

MOPS 

32.  Program 

Maluch+ 2021 

Minister-

stwo 

Rodziny 

i Polityki 

Społecz-

nej 

4
3
 2

0
0
 z

ł 

4
3
 2

0
0
 z

ł 

4
3
 2

0
0
 z

ł 

1
5
.0

1
.2

0
2

1
 

2
0
2
1
 

SFZ 

33.  Program 

Maluch+ 2021 

– dodatkowa 

edycja 

Minister-

stwo 

Rodziny 

i Polityki 

Społecz-

nej 

4
8
 6

0
0
 z

ł 

4
8
 6

0
0
 z

ł 

4
8
 6

0
0
 z

ł 

1
2
.1

0
.2

0
2

1
 

2
0
2
1
 

SFZ 
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34.  Przedszkola 

bez granic 

– zwierzęta 

w mieście 

Program 

Interreg 

V-A 2014-

-2020 

4
5
 5

3
1
 z

ł 

4
5
 5

3
1
 z

ł 

4
0
 9

7
7

,9
0
 z

ł 

2
8
.1

0
.2

0
2

1
 

2
0
2
1
-2

0
2
2
 

SFZ 

35.  Zagospoda-

rowanie 

terenu 

Ośrodka 

Rekreacyjne-

go „Balaton” 

w Wodzisła-

wiu Śląskim 

Program 

Inwestycji 

Strategi-

cznych 

Polski 

Ład 

1
4
 2

0
0

 0
0

0
 z

ł 

1
4
 2

0
0

 0
0

0
 z

ł 

1
2
 7

8
0

 0
0

0
 z

ł 

1
7
.1

1
.2

0
2

1
  

2
0
2
2
-2

0
2
3
 

SFZ 

Podsumowanie 

4
3
 4

8
5

 4
6

2
,5

6
 z

ł 

3
5
 5

5
0

 7
1

2
,0

3
 z

ł 

3
1
 5

3
9

 5
8

3
,3

1
 z

ł - - - 

 

 

 

Suma funduszy zewnętrznych, które w 2021 roku miasto pozyskało, to 

31 539 583,31 zł. Fundusze unijne to 6 987 548,60 zł, z kolei krajowe – 24 552 034,71 zł. 

Dzięki zdobytym środkom zrealizowane zostaną m.in. tak ważne zadania jak 

zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” (dofinansowanie z Programu 

Inwestycji Strategicznych Polski Ład), przebudowa i remont drogi gminnej obejmującej 

ul. Leszka i Mieszka (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) czy projekty 

z obszaru ekologii (np. w celu likwidacji niskiej emisji), edukacji, opieki nad seniorami 

i osobami niepełnosprawnymi, kultury. 
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Wnioski o dofinasowanie złożone w roku 2021 

Lp. Tytuł projektu Źródło 

dofinanso-

wania 

Koszt 

całkowity 

Kosz 

kwalifiko-

walny 

Kwota 

dofinan-

sowania 

Lata 

realizacji 

1.  Remont drogi gminnej 

obejmującej ul. Marii 

Dąbrowskiej 

w Wodzisławiu Śląskim 

Rządowy 

Fundusz 

Rozwoju 

Dróg 

1
 4

3
4

 4
4

0
 z

ł 

1
 4

3
4

 4
4

0
 z

ł 

1
 4

3
4

 4
4

0
 z

ł 

2
0
2
2
-2

0
2
3
 

2.  Remont drogi gminnej 

obejmującej 

ul. Słowiańską 

w Wodzisławiu Śląskim 

Rządowy 

Fundusz 

Rozwoju 

Dróg 

7
7
8

 0
1

9
 z

ł 

7
7
8

 0
1

9
 z

ł 

7
7
8

 0
1

9
 z

ł 

2
0
2
2
-2

0
2
3
 

3.  Wymiana źródeł ciepła 

w budynkach 

jednorodzinnych na 

terenie miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

– etap II 

RPO WSL 

2014-2020 

3
9
8

 6
3

3
,2

5
 z

ł 

3
9
8

 6
3

3
,2

5
 z

ł 

3
3
8

 8
3

8
,2

6
 z

ł 

2
0
2
2

-2
0
2
3
 

4.  Przebudowa 

i rozbudowa 

infrastruktury 

edukacyjnej 

w Wodzisławiu Śląskim 

Rządowy 

Program 

Inwestycji 

Strategicz-

nych Polski 

Ład 

5
 8

8
2

 3
5

2
,9

4
 z

ł 

5
 8

8
2

 3
5

2
,9

4
 z

ł 

5
 0

0
0

 0
0

0
 z

ł 

2
0
2
2
-2

0
2
5
 

5.  Modernizacja 

i przebudowa gminnych 

dróg publicznych na 

terenie miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

Rządowy 

Program 

Inwestycji 

Strategicz-

nych Polski 

Ład 

1
7
 1

6
8

 0
0

0
 z

ł 

1
7
 1

6
8
 0

0
0
 z

ł 

1
6
 3

0
9

 6
0

0
 z

ł 

2
0
2
2
-2

0
2
5
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6.  Budowa parkingów dla 

samochodów 

osobowych, strefy 

płatnego parkowania 

Rządowy 

Program 

Inwestycji 

Strategicz-

nych Polski 

Ład 

1
5
 8

2
4

 7
0

3
,4

4
 z

ł 

1
5
 8

2
4

 7
0

3
,4

4
 z

ł 

1
3
 4

5
0

 9
9

7
,9

2
 z

ł 

2
0
2
2
-2

0
2
5
 

7.  Rozbudowa układu 

komunikacyjnego na 

terenach inwestycyjnych 

w ciągu ulicy 

Rozwojowej 

w Wodzisławiu Śląskim 

Rządowy 

Program 

Inwestycji 

Strategicz-

nych Polski 

Ład 
5

 1
0

2
 0

4
0
,8

4
 z

ł 

5
 1

0
2

 0
4

0
,8

4
 z

ł 

5
 0

0
0

 0
0

0
 z

ł 

2
0
2
2
-2

0
2
4
 

8.  Modernizacja obiektu 

byłej „Syrenki” na 

terenie Ośrodka 

Rekreacyjnego 

„Balaton” w Wodzisławiu 

Śląskim 

Rządowy 

Program 

Inwestycji 

Strategicz-

nych Polski 

Ład 

2
 0

4
0

 8
1

6
,3

3
 z

ł 

2
 0

4
0

 8
1

6
,3

3
 z

ł 

2
 0

0
0

 0
0

0
 z

ł 

2
0
2
2

-2
0
2
5
 

9.  Mądry wybór przyszłej 

szkoły II 

 

Program 

Interreg 

V-A 

2014-2020 

4
2
 3

3
5

,5
0
 z

ł 

4
2
 3

3
5

,5
0
 z

ł 

3
8
 1

0
1

,9
5
 z

ł 

2
0
2
2
 

10.  Remont i utrzymanie 

infrastruktury grobu 

zbiorowego wojennego 

44 więźniów KL 

Auschwitz-Birkenau 

w Wodzisławiu Śląskim 

Program 

Ministerst-

wa Kultury 

i Dziedzic-

twa Naro-

dowego 

2
6
8

 8
0

0
 z

ł 

2
6
8

 8
0

0
 z

ł 

5
1
4

 0
4

0
 z

ł 

2
0
2
2

 



Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2021 

 

 

156 | S t r o n a  

11.  Zakup wyposażenia dla 

Muzeum w Wodzisławiu 

Śląskim celem 

uaktualnienia oraz 

rozszerzenia oferty 

kulturalnej 

Program 

Ministers-

twa Kultury 

i Dziedzic-

twa Naro-

dowego 

4
1
2

 1
0

0
 z

ł 

4
1
2

 1
0

0
 z

ł 

3
2
9

 6
8

0
 z

ł 

2
0
2
2
 

12.  Cyfrowa Gmina Centrum 

Projektów 

Polska 

Cyfrowa 
1

 8
9

4
 5

2
0
 z

ł 

1
 8

9
4

 5
2

0
 z

ł 

1
 8

9
4

 5
2

0
 z

ł 

2
0
2
2
-2

0
2
3
 

13.  Przebudowa basenu 

krytego przy Szkole 

Podstawowej nr 3 

w Wodzisławiu Śląskim, 

rozbudowa obiektu 

o zaplecze techniczne 

wraz z budową 

nawierzchni 

utwardzonych, 

przebudowa kanalizacji 

deszczowej 

Ministers-

two Sportu 

3
 0

4
8

 4
8

5
,0

9
 z

ł 

3
 0

4
8

 4
8

5
,0

9
 z

ł 

1
 2

3
9

 2
2

1
,5

8
 z

ł 

2
0
2
3
-2

0
2
5
 

14.  Cyfrowa Gmina Granty 

PPGR – wsparcie dzieci 

i wnuków byłych 

pracowników PGR 

w rozwoju cyfrowym 

Centrum 

Projektów 

Polska 

Cyfrowa 

3
1
 5

0
0
 z

ł 

3
1
 5

0
0
 z

ł 

3
1
 5

0
0
 z

ł 

2
0
2
2
 

15.  Wymiana źródeł ciepła 

w budynkach 

jednorodzinnych na 

terenie miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

RPO WSL 

2014-2020 

4
8
9

 6
0

1
,7

3
 z

ł 

4
8
9

 6
0

1
,7

3
 z

ł 

4
1
4

 4
5

0
 z

ł 

2
0
2
2
-2

0
2
3
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16.  5 lat wspólnie Program 

Interreg 

V-A 

2014-2020 

7
 5

8
7

,2
3
 z

ł 

7
 5

8
7

,2
3
 z

ł 

6
8
 0

2
8

,5
0
 z

ł 

2
0
2
2
 

17.  Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej 

polegająca na budowie 

chodnika w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 933 

– ul. Pszowska 

w Wodzisławiu Śląskim 

Program 

WID 2021+ 

2
0
0

 0
0

0
 z

ł 

2
0
0

 0
0

0
 z

ł 

9
0
 0

0
0
 z

ł 

2
0
2
2
 

18.  Poprawa 

bezpieczeństwa na 

przejściach dla pieszych 

w obrębie drogi 

wojewódzkiej nr 933 

– ul. Pszowska 

w Wodzisławiu Śląskim 

Program 

WID 2021+ 

4
2
0

 0
0

0
 z

ł 

4
2
0

 0
0

0
 z

ł 

1
8
9

 0
0

0
 z

ł 

2
0
2
2
 

19.  Zróbmy sobie festiwal 

– „Zostań idolem” 

Narodowe 

Centrum 

Kultury, 

Edukacja 

Kulturalna 

2022 

3
9
 0

8
0
 z

ł 

3
9
 0

8
0
 z

ł 

3
0
 0

0
0
 z

ł 

2
0
2
2
 

20.  Kulturalna reaktywacja Narodowe 

Centrum 

Kultury, 

Dom 

Kultury+ 

Inicjatywy 

Lokalne 

2022 

1
0

 0
0

0
 z

ł 

1
0
 0

0
0
 z

ł 

1
0
 0

0
0
 z

ł 

2
0
2
2
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21.  Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej 

– edycja 2022 

Fundusz 

Solidarnoś-

ciowy 

6
8
8

 5
0

0
 z

ł 

6
8
8

 5
0

0
 z

ł 

6
8
8

 5
0

0
 z

ł 

2
0
2
2
 

22.  Opieka wytchnieniowa 

– edycja 2022 

Fundusz 

Solidarnoś-

ciowy 

1
5
3

 6
0

0
 z

ł 

1
5
3

 6
0

0
 z

ł 

1
5
3

 6
0

0
 z

ł 

2
0
2
2
 

23.  Opieka wytchnieniowa 

– edycja 2022 

Fundusz 

Solidarnoś-

ciowy 

1
6
 8

0
0

 z
ł 

1
6
 8

0
0

 z
ł 

1
6
 8

0
0

 z
ł 

2
0
2
2

 

Podsumowanie 
5

6
 3

5
1

 9
1

5
,3

5
 z

ł 

5
6
 3

5
1

 9
1

5
,3

5
 z

ł 

5
0
 0

1
9

 3
3

7
,2

1
 z

ł - 

 

 

 

Łączna kwota dofinansowania, o które miasto aplikowało w 2021 roku w ramach 

złożonych w tym okresie wniosków, to 50 019 337,21 zł. Ich liczba przekroczyła 20. Wśród 

nich znalazły się te dotyczące zadań związanych np. z wymianą źródeł ciepła 

w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta (aplikacja do RPO WSL 2014-2020), 

rozbudową drogi wojewódzkiej nr 933 – ul. Pszowskiej (aplikacja do Programu 

WID 2021+) czy przebudową basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 3 (aplikacja do 

Ministerstwa Sportu). 
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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 2021 rok: 

 powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy to 568 ha, 

 liczba nieruchomości zbytych wyniosła łącznie 63, z czego gruntowych było osiem, 

nieruchomości gruntowych zabudowanych jedna, natomiast lokali mieszkalnych 

– 54, 

 liczba nieruchomości nabytych równa się jednej, 

 liczba nieruchomości oddanych w trwały zarząd to jedna, 

 liczba umów najmu i dzierżawy jest równa 69, 

 liczba nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste to jedna. 

  

 

Wsparcie biznesu 
 

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego podejmuje aktualnie i podejmował 

w 2021 roku szereg działań w zakresie wspierania przedsiębiorczości. O najważniejszych 

przeczytają Państwo w tym dziale. 

Od marca 2021 roku w Wodzisławiu Śląskim na zlecenie miasta kontynuował 

swoją działalność Inkubator Przedsiębiorczości. W tym właśnie okresie prowadzony był 

przez Stowarzyszenie Przedsiębiorcy z Wyboru. Dzięki działalności Inkubatora została 

podniesiona wiedza mieszkańców z zakresu przedsiębiorczości. Działanie to zostało 

zrealizowane poprzez organizację konkursu na najlepszy biznesplan oraz innych 

wydarzeń (szkoleń, konsultacji) mających na celu m.in. zainteresowanie tematem własnej 

działalności gospodarczej. Oferta Inkubatora obejmowała bezpłatne wsparcie dla 

wodzisławian 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. 
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Na działalność Inkubatora miasto przeznaczyło w konkursie ofert dla organizacji 

pozarządowych 50 tys. zł. 

Konkurs na najlepszy biznesplan, organizowany przez miasto Wodzisław Śląski 

oraz Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości, ruszył 15 sierpnia minionego roku. 

Celem konkursu był wybór najciekawszych pomysłów na własną działalność gospodarczą 

prowadzoną w Wodzisławiu Śląskim. 10 listopada w Restauracji Szwajcaria odbył się 

wielki finał konkursu na najlepszy biznesplan. Podczas wydarzenia finaliści, czyli Daria 

Róźańska i Mateusz Kojzar, zaprezentowali obiecujące pomysły biznesowe. 

Zwyciężczynią konkursu została Daria Różańska, która chciałaby uruchomić gabinet 

neuroterapii w Wodzisławiu Śląskim. Autorka najlepszego pomysłu zamierza leczyć 

swoich klientów metodą neurofeedback. Celem tej metody jest zwiększanie możliwości 

naszych umysłów, a za jej ojca uważa się profesora Barry’ego Stermana z Ośrodka 

Szkolenia Kosmonautów NASA. 

W 2021 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 lokalni przedsiębiorcy. 

Warto dodać, że w Urzędzie Miasta działa komórka, która jest pierwszym 

kontaktem dla biznesu w magistracie (w ramach Centrum Rozwoju Miasta, Wydziału 

Dialogu, Promocji i Kultury). 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, 

 koordynowanie działań Wodzisławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 

i funkcjonujących przy nim Lokali na Start, 
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 współpraca z podmiotami z ramienia samorządu gospodarczego (np. Cech 

Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców, Izba Gospodarcza w Wodzisławiu 

Śląskim). 

Co ważne, w 2021 roku miasto pozyskało bardzo dużego inwestora – spółkę 

Eko-Okna. Firma w 2022 roku rozpoczęła w strefie inwestycyjnej na Olszynach prace 

poprzedzające budowę hali (na początek zatrudnienie ma znaleźć tu 1000 osób). Teren 

związany z realizacją inwestycji to przeszło 40 ha, sama fabryka ma zająć ponad 17 ha. 

W ujęciu statystycznym: w 2021 roku założonych zostało 135 nowych 

działalności gospodarczych (dla porównania w 2020 roku: 129, czyli o sześć mniej). 

W roku minionym liczba zarejestrowanych podmiotów na terenie miasta wyniosła 2584 

(w 2020 roku było to 2573 – o 11 mniej). 

 

Uchwały 

W celu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w mieście realizowany jest od kilku lat 

szereg uchwał, na podstawie których wodzisławscy przedsiębiorcy mogą uzyskać 

zwolnienia z podatku od nieruchomości za budynki lub ich części, a w niektórych 

przypadkach również grunty. Korzystanie w 2021 roku z przedmiotowych zwolnień 

przedstawia poniższe zestawienie: 

1. Uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XIX/182/08 z dnia 31 stycznia 

2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta 

Wodzisławia Śląskiego, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (uchwała 

obowiązywała do 31 grudnia 2013 roku). 

Liczba podmiotów – 1, kwota zwolnienia – 49 963 zł. 

2. Uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XLIV/394/14 z dnia 26 lutego 

2014 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de 

minimis dla mikro- i małych przedsiębiorców, która następnie została zmieniona 

uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr IV/27/19 z dnia 23 stycznia 

2019 roku (obowiązywała do 31 grudnia 2020 roku). 

Liczba podmiotów – 1, kwota zwolnienia – 2 666 zł. 

3. Uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XXVIII/246/20 z dnia 21 grudnia 

2020 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de 
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minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta 

Wodzisławia Śląskiego (obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku). 

Korzystanie ze zwolnienia rozpoczął jeden podmiot, kwota zwolnienia – 546 zł. 

4. Uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XIII/120/15 z dnia 25 listopada 

2015 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich 

części, w których wykonano remont elewacji (uchwała obowiązywała do 31 grudnia 

2017 roku). 

Liczba podmiotów – 4, kwota zwolnienia – 64 760 zł.  

 

 

Oświata i wychowanie 
 

W kontekście 2021 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. 

W tym miejscu warto także zaznaczyć, że rok 2021 rok był okresem przygotowań do 

przyjęcia Strategii rozwoju oświaty miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2022-2026. 

Dokument dostępny jest m.in. na stronie internetowej miasta www.wodzislaw-slaski.pl 

w zakładce Edukacja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wodzislaw-slaski.pl/
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Placówki oświatowe – sytuacja finansowa 
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Dane dotyczące roku 2021: 

 dostępność miejsc w publicznych przedszkolach: 

Przedszkole  Liczba miejsc  

PP1  75 

PP2  75 

PP3  100 

PP4  98 

PP5  100 

PP6  125 

PP8  50 

PP9  125 

PP11  72 

PP12  100 

PP13  93 

PP14  100 

PP15  120 

PP16  118 

PP18  90 

PP19  89 

Razem 1530 
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 liczba dzieci w wieku przedszkolnym według urodzenia, w poszczególnych 

obwodach szkół (stan na marzec 2021 roku): 
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2014 84 33 42 18 58 24 33 36 27 30 28 19 36 468 

2015 41 32 41 23 52 22 24 35 28 37 32 27 18 412 

2016 56 34 42 23 46 31 25 33 31 33 35 27 16 432 

2017 71 28 43 18 50 37 25 42 35 24 33 22 30 458 

2018 51 23 37 14 42 27 41 38 38 24 37 19 23 414 

2019 47 33 36 16 39 28 27 44 23 30 37 28 32 420 

2020 44 18 32 16 40 20 23 40 22 26 28 31 26 366 

2021 39 27 25 7 27 22 21 31 17 20 36 16 14 302 

 

 

 

 liczba dzieci w poszczególnych placówkach oświatowych (według sprawozdania 

SIO na 30 września 2021 roku): 

Lp. Nazwa szkoły Liczba 

uczniów 

1.  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie 374 

2.  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Tuwima 234 

3.  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II 363 

4.  Szkoła Podstawowa nr 4 155 

5.  Szkoła Podstawowa nr 5 z oddziałami integracyjnymi  

im. W. Broniewskiego 

451 

6.  Szkoła Podstawowa nr 8 im. Tadeusza Kościuszki 247 
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7.  Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza 253 

8.  Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka 353 

9.  Szkoła Podstawowa nr 15 147 

10.  Szkoła Podstawowa nr 16 im. Adama Dzika 210 

11.  Szkoła Podstawowa nr 17 im. Ks. Kard. Bolesława Kominka 221 

12.  Szkoła Podstawowa nr 21 im. Juliusza Słowackiego 152 

13.  Szkoła Podstawowa nr 28 180 

14.  Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin 

Katolickich Archidiecezji Katowickiej 

198 

Razem 3538 

 

 

 

Lp. Nazwa przedszkola Liczba uczniów 

1.  Przedszkole Publiczne nr 1 75 

2.  Publiczne Przedszkole nr 2 74 

3.  Publiczne Przedszkole nr 3 100 

4.  Publiczne Przedszkole nr 4 98 

5.  Publiczne Przedszkole nr 5 99 

6.  Publiczne Przedszkole nr 6 123 

7.  Publiczne Przedszkole nr 8 50 

8.  Publiczne Przedszkole nr 9 120 

9.  Publiczne Przedszkole nr 11 72 

10.  Publiczne Przedszkole nr 12 98 

11.  Publiczne Przedszkole nr 13 93 

12.  Publiczne Przedszkole nr 14 im. Kubusia Puchatka 100 
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13.  Publiczne Przedszkole nr 15 120 

14.  Publiczne Przedszkole nr 16 114 

15.  Publiczne Przedszkole nr 18 89 

16.  Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi 87 

17.  Punkt Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi „Okno na 

świat” 

12 

18.  Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Bursztynek” 43 

Razem 1547 

 

 

 

 wydatki na prowadzenie placówek oświatowych: 

Nazwa placówki Wydatki [zł] 

Publiczne Przedszkole nr 1 1 106 425,46 

Publiczne Przedszkole nr 2 1 130 898,21 

Publiczne Przedszkole nr 3 1 400 119,16 

Publiczne Przedszkole nr 6 1 527 705,47 

Publiczne Przedszkole nr 15 1 623 422,49 

Publiczne Przedszkole nr 16 1 502 243,26 

Publiczne Przedszkole nr 18 1 383 982,03 

Publiczne Przedszkole nr 19 2 168 607,98 

Szkoła Podstawowa nr 2 2 578 097,40 

Szkoła Podstawowa nr 3 3 546 467,57 

Szkoła Podstawowa nr 10 4 544 222,10 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (SP16, PP14) 3 809 603,32 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (SP8, PP8) 2 905 584,14 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (SP17, PP12) 3 922 428,57 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (SP4, PP4) 3 004 195,14 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (SP21, PP11) 2 700 242,76 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (SP15, PP13) 3 045 179,30 

Zespół Szkół nr 1 (SP9, PP9) 4 987 970,97 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 343 666,23 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 9 365 151,46 

Szkoła Podstawowa nr 1 4 131 394,10 

Szkoła Podstawowa nr 28 2 535 564,79 

Dotacje 

Dotacja – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin 

Katolickich (PSPSRK) 

Dotacja podręcznikowa (PSPSRK) 

2 280 780,46 

 

22 895,64 

Dotacja – Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny 

„Bursztynek” 
708 127,35 

Dotacja – Punkt Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi „Okno 

na świat” 
347 808,07 

Wydział Edukacji (dokształcanie i dotacja podręcznikowa) 28 696,60 

Razem 3 365 412,48 
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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 60 43 63 

2. SP2 57 49 71 

3. SP3 54 39 66 

4. SP4 58 44 68 

5. SP5 51 31 60 

6. SP8 65 51 65 

7. SP9 58 45 65 

8. SP10 63 42 76 

9. SP15 65 45 72 

10. SP16 59 48 61 

11. SP17 68 54 68 

12. SP21 41 45 44 

13. SP28 62 40 64 

Średnie (wynik w proc.) 

1. średnia 

miasta 

58,72 43,38 66,44 

2. średnia 

powiatu 

59,56 45,89 65,71 

3. średnia 

wojewódzka 

60,57  46,74  66,98  

4. średnia kraju 59,08 46,41 64,98 
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 wydatki na remonty na podstawie potrzeb dyrektorów, 

 wykonane w 2021 roku inwestycje i remonty w placówkach oświatowych 

w Wodzisławiu Śląskim: 

 

Lp. Placówka Zakres robót Inwestycje 

(w zł) 

 

Remonty 

(w zł) 

Uwagi 

 

1. SP1 - modernizacja sali 

gimnastycznej  

- modernizacja 

instalacji wod.-kan. 

- roboty malarskie 

49 761,87 

 

69 996 

 

 

 

 

1 403,99 

 

2. SP2 - modernizacja 

schodów przy wejściu 

głównym do SP 2 

- wymiana drzwi  

32 656  

 

5 812,10 

Rada Dzielnicy 

 

3. SP3 - wymiana 

akumulatorów 

– oświetlenie 

ewakuacyjne 

- remont chodnika, 

położenie kostki 

brukowej 

- modernizacja 

schodów  

- modernizacja 

ogrodzenia 

 

 

 

 

 

14 391 

 

12 000 

2 500 

 

 

6 039,30 

 

 

 

 

 

4. SP10 - wymiana inst. 

elektrycznej w salach 

lekcyjnych parter 

43 000 
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- modernizacja sali 

gimnastycznej  

- przebudowa jadalni 

w SP 10 

- roboty tynkarskie 

96 302,84 

 

38 642,17 

 

 

 

3 083,07 

Rada Dzielnicy 

5. SP28 - wymiana 15 szt. 

okien  

- roboty malarskie 

- docieplenie dachu  

- automatyczny 

wyłącznik prądu  

 

 

 

63 115,89 

39 884 

12 184,88 

 

7 544,75 

 

 

 

6. ZSP1 - oddymianie kl. 

schodowych  

– wykonanie 

dokumentacji  

- modernizacja placu 

zabaw i terenu 

przedszkolnego  

- remont boisk po 

ulewnych deszczach 

- naprawa 

monitoringu 

wizyjnego po 

ulewnych deszczach  

- malowanie biblioteki 

i sali gimnastycznej  

59 409 

 

 

14 999,96 

 

 

 

 

 

131 148,21 

 

1 749,99 

 

 

5 000 

 

 

 

Rada Dzielnicy 

 

ubezpieczenie 

 

ubezpieczenie 

 

 

ubezpieczenie 

7. ZSP2 - plac zabaw (budżet 

obywatelski  

– kontynuacja) 

- wymiana drzwi 

wewnętrznych 

10 457  

 

3 100 
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8. ZSP3 - roboty malarskie 

- modernizacja 

schodów 

 

 

12 019,48 

8 610 

 

9. ZSP4 - remont urządzeń 

siłowni plenerowej 

- naprawa drzwi 

wewn. i parkietu 

 3 950 

 

5 114,50 

3150 zł 

ubezpieczenie 

10. ZSP5 - modernizacja 

schodów 

prowadzących na 

siłownię pod chmurką 

i boisko 

10 950  Rada Dzielnicy 

11. ZSP6 - remont ogrodzenia 

- naprawa dachu  

- wykonanie 

ogrodzenia 

 

 

15 000 

15 000 

2 290 

 

 

 

Rada Dzielnicy 

12. ZSP7 - termomodernizacja 

budynku przy 

ul. 26 Marca 

– dokumentacja 

techn. 

- remont oświetlenia 

12 669  

 

 

49 999,91 

 

13. ZS1 - wykonanie instalacji 

odgromowej 

38 997,05   

Razem 622 231,78 276 550,18 - 

14. PP1 - roboty malarskie  2 820  

15. PP2 - modernizacja tarasu  

- roboty malarskie 

- przebudowa 

kanalizacji w piwnicy 

118 000  

2 287,11 

3 490 
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16. PP3 - osuszanie piwnic 

- remont tablicy 

bezpiecznikowej 

 40 000 

2 999,60 

 

17. PP6 - remont schodów 

zewn. 

- remont kanalizacji 

w piwnicy 

 10 517,29 

 

5 753,82 

 

18. PP15 - remont hydrantów 

wewnętrznych 

- modernizacja 

dwóch łazienek 

(dziecięca 

i personelu) 

- modernizacja 

instalacji oświetlenia 

zewn. i ogrodzenia 

 

 

50 000 

 

 

35 800 

3 000  

19. PP16 - modernizacja inst. 

elektrycznej w kuchni 

- remont pokrycia 

dachowego nad 

klatką schodową 

15 000  

 

13 000 

 

20. PP18 - roboty malarskie  

- wym. inst. 

elektrycznej w sali  

 4 089,20 

7 000 

 

21. PP19 - roboty malarskie 

- remont wejścia do 

budynku 

 7 140 

4 972,59 

 

Razem 218 800 107 069,61 - 

Ogółem 841 031,78 383 619,79 - 
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Kwota poniesiona na inwestycje w wodzisławskiej oświacie w 2021 roku to 

841 031,78 zł. Ogółem remonty, naprawy, przeglądy, awarie i konserwacje wyniosły 

459 467,31 zł. 

 

 

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.0050.169.2021 prezydenta miasta z 22 czerwca 2021 roku 

w sprawie wyboru ofert na wspieranie zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego 

w 2021 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia przyznano dotacje dwóm organizacjom 

pozarządowym. Do rąk NGO’s trafiło w sumie 24 980 zł. 

 

Lp. Nazwa podmiotu Kwota dotacji 

1. Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek 

Działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych 

Tytuł zadania publicznego: „Siła, wiara, świadomość sposobem na 

dobre życie” 

10 330 zł 

2. Fundacja Nowe Horyzonty 

Działania mające na celu promowanie zdrowia psychicznego 

Tytuł zadania publicznego: „Włącz pozytywne myślenie” 

14 650 zł 
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Zarządzeniem nr OR.0050.261.2021 prezydenta miasta z 16 września 2021 roku 

w sprawie wyboru ofert na wspieranie zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego 

w 2021 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia przyznano dotację jednej organizacji 

pozarządowej. Do rąk NGO trafiło w sumie 60 000 zł. 

 

Lp. Nazwa podmiotu Kwota dotacji 

1. Klub Sportowy „SWD” Wodzisław Śląski 

Działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia 

Tytuł zadania publicznego: „Promowanie zdrowego stylu życia 

i świadomości prozdrowotnej poprzez upowszechnianie kobiecej 

piłki nożnej” 

60 000 zł 

 

 

 

Program polityki zdrowotnej 

Mowa o Programie zdrowotnym pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci 

niepełnosprawnych z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego”. Konkurs ofert na jego 

realizację został ogłoszony Zarządzeniem nr OR.0050.59.2021 prezydenta miasta 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 lutego 2021 roku. Realizatorem programu zgodnie 

z Zarządzeniem nr OR.0050.97.2021 prezydenta miasta Wodzisławia Ślaskiego z dnia 

26 marca 2021 roku został Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży 

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 20.  

W zgodzie z umową nr BSS.8030.2.2021 zawartą 6 kwietnia 2021 roku 

Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży realizował Program 

zdrowotny pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu 

miasta Wodzisławia Śląskiego” w okresie od 6 kwietnia do 10 grudnia 2021 roku. Na 

realizację Programu WORiT otrzymał środki finansowe w wysokości 407 780 zł. To także 

kwota wykorzystana przez podmiot. 
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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, 

prowadzenie terapii logopedycznej, prowadzenie terapii pedagogicznej i terapii 

zajęciowej, terapia SI. Program obejmował kompleksową rehabilitację i terapię 

dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych nieprawidłowym rozwojem w wieku do 

siedmiu lat, wymagających intensywnego usprawniania oraz stymulacji rozwoju. 

Liczba świadczeń zdrowotnych: 1358 x 190 zł = 258 020 zł. 

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 w wieku 7-18 lat pełną lub możliwie maksymalną sprawność 

fizyczną. W ramach grupowych zajęć korekcyjnych dzieci korzystały z ćwiczeń 

korekcyjnych i korygujących wady postawy. 

Liczba świadczeń zdrowotnych: 1248 x 120 zł = 149 760 zł. 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. 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 XXVI/225/20 Rady 

Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2020 roku został przyjęty Gminny 

program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021. 

Celem programu 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. 

 



Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2021 

 

 

177 | S t r o n a  

Dysponenci środków na realizację Gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych to: 

 Biuro Spraw Społecznych – plan: 721 638 zł, wykonanie: 157 304,09 zł, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – plan: 60 000 zł, wykonanie: 24 748,48 zł, 

 Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla” – plan: 686 000 zł, 

wykonanie: 629 516,08 zł, 

 Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim – plan: 17 000 zł, wykonanie: 17 000 zł. 

Łącznie w dziale 851 w rozdziale 85154 plan wyniósł 1 484 638 zł, natomiast 

wykonanie 828 568,65 zł. 

 

Biuro Spraw Społecznych 

 Zadania Biura Spraw Społecznych Urzędu Miasta w ramach Gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku to: 

1. Sfinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania 

patologiom społecznym realizowanych przez placówki oświatowe z terenu 

miasta Wodzisławia Śląskiego. 

W ramach działań profilaktycznych przeprowadzono konkurs dla placówek 

oświatowych z terenu miasta w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania 

patologiom społecznym. Celem konkursu było prowadzenie działań związanych 

z profilaktyką uzależnień z wykorzystaniem programów zawartych w Banku Programów 

Profilaktycznych. 

 

Szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe 

Lp. Nazwa podmiotu Plan Wykonanie Realizowany program 

1.  Zespół Szkół nr 1 8 839 zł 8 838,99 zł Program profilaktyczno- 

-wychowawczy Epsilon 

2.  Zespół Szkolno- 

-Przedszkolny nr 2 

5 808 zł 5 807,14 zł Program profilaktyczno- 

-wychowawczy Epsilon 

3.  Zespół Szkolno- 

-Przedszkolny nr 1 

2 514 zł 2 509,02 zł Program profilaktyczno- 

-wychowawczy Epsilon 
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4.  Szkoła Podstawowa nr 3 4 370 zł 4 370 zł  Program profilaktyczno- 

-wychowawczy Epsilon 

5.  Zespół Szkolno- 

-Przedszkolny nr 4 

5 400 zł 5 394,56 zł Przyjaciele Zippiego 

6.  Zespół Szkolno- 

-Przedszkolny nr 7 

8 340 zł 8 340 zł  Program profilaktyczno- 

-wychowawczy Epsilon 

7.  Szkoła Podstawowa nr 10 2 832 zł 2 832 zł Program profilaktyczno- 

-wychowawczy Epsilon 

8.  Szkoła Podstawowa nr 1 9 076 zł 9 076 zł Program profilaktyczno- 

-wychowawczy Epsilon 

9.  Szkoła Podstawowa nr 2 5 684 zł 5 683,38 zł Program profilaktyczno- 

-wychowawczy Epsilon 

Łącznie 52 863 zł 52 851,09 zł  

 

 

 

Łącznie na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania 

patologiom społecznym realizowanych przez placówki oświatowe z terenu miasta 

Wodzisławia Śląskiego zaplanowano kwotę 52 863 zł. Wykonanie wyniosło 52 851,09 zł. 

System rekomendacji działa na poziomie krajowym od 2010 roku. Jest to zadanie 

realizowane we współpracy czterech instytucji: 

 Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 

 Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Ośrodka Rozwoju Edukacji, 

 Instytutu Psychiatrii i Neurologii. 

W ramach systemu dokonywana jest ocena programów z obszarów promocji 

zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki 

problemów alkoholowych) oraz programów profilaktyki innych zachowań problemowych 

(ryzykownych) dzieci i młodzieży. Programy są badane pod kątem spełnienia standardów 

– szczegółowych wymagań odnoszących się do jakości programu jako całości, a także 

poszczególnych etapów jego realizacji, tj. etapu diagnozy i oceny potrzeb, wyboru grupy 
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docelowej, planowania celów i sposobów ich realizacji, zapewnienia jakości realizacji oraz 

monitorowania i oceny efektów programu w trakcie ewaluacji. 

 

Program profilaktyczno-wychowawczy Epsilon 

Program jest ukierunkowany na rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych 

dzieci oraz poprawę ich psychospołecznego funkcjonowania. Celem ogólnym programu 

są zapewnienie trwałego zwiększenia poczucia dobrostanu oraz redukcja zagrożenia 

patologiami i wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie umiejętności życiowych 

– wyposażenie dzieci w zasoby osobiste, które pozwolą im w sposób efektywny 

konfrontować się z wydarzeniami życiowymi, pod postacią elementów inteligencji 

emocjonalnej i poczucia koherencji jako globalnej orientacji życiowej. 

 

Przyjaciele Zippiego 

Program Przyjaciele Zippiego został opracowany w celu wyposażenia małych 

dzieci w podstawowe kompetencje społeczno-emocjonalne, które pomagają radzić sobie 

w sytuacjach trudnych, a w przyszłości pozwolą im dobrze funkcjonować w relacjach 

z innymi i unikać zachowań ryzykownych. Celem programu są troska o zdrowie, dobre 

samopoczucie i dobre funkcjonowanie małych dzieci, a także zapobieganie problemom 

w przyszłości poprzez wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności życiowe, 

społeczne i emocjonalne, radzenia sobie z trudnościami, ze zmianą i stratą oraz 

rozwiązywania konfliktów. 

 

2. Zakup 240 egzemplarzy czasopisma profilaktycznego „ANTIDOTUM. 

Profilaktyka. Wychowanie. Zdrowie”. 

Łącznie na zakup czasopisma przeznaczono kwotę w wysokości 957,60 zł. 

 

3. Sfinansowanie programu profilaktycznego skierowanego do mieszkańców 

miasta Wodzisławia Śląskiego z uwzględnieniem praktycznych działań 

w zakresie promowania zdrowego stylu życia bez nałogów. 

Program profilaktyczny realizowany był przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

„CENTRUM” w okresie od 26 czerwca 2021 roku do 11 września 2021 roku. Polegał on 
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na zorganizowaniu cyklu wycieczek połączonych z wykładami profilaktycznymi. 

Zrealizowano w sumie 12 wycieczek, w których wzięło udział łącznie 200 osób. Koszt ww. 

programu to 26 767,19 zł. 

 

4. Sfinansowanie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych. 

19 maja 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy miastem Wodzisławiem 

Śląskim a firmą Centrum Działań Profilaktycznych na przeprowadzenie Pakietu 4A 

– Sprawdzone, Skuteczne Szkolenie Sprzedawców, składającego się z dwóch zakupów 

kontrolowanych i dwóch szkoleń dla sprzedawców, z czego jednego terenowego dla 

140 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, a drugiego stacjonarnego dla wszystkich 

zaproszonych sprzedawców i członków komisji (dwie godziny dydaktyczne). Koszt ww. 

szkolenia wyniósł 12 900 zł. 

 

5. Udział w szkoleniu pn. „Opłata z tzw. <<małpek>> jako dodatkowe środki na 

przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz przykłady 

wydatków niemających związku z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania 

alkoholu”. 

Koszt ww. szkolenia to 290 zł. 

 

6. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z kompletem tuszy na potrzeby 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Wydatkowana kwota to 18 056,40 zł. 
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Wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

za udział w posiedzeniu 

Lp. Posiedzenia 

w 2021 roku 

Liczba członków 

MKRPA na posiedzeniu 

Wynagrodzenie brutto i składki 

na ubezpieczenie społeczne 

oraz fundusz pracy 

1.  13 stycznia 6 
2 499,97 zł 

2.  27 stycznia 5 

3.  10 lutego 6 
2 319,97 zł 

4.  24 lutego 4 

5.  10 marca 6 
2 535,32 zł 

6.  24 marca 5 

7.  5 maja 4 
2 104,62 zł 

8.  19 maja 5 

9.  2 czerwca 5 

3 673,52 zł 10.  9 czerwca 6 

11.  23 czerwca 5 

12.  7 lipca 4 
2 021,41 zł 

13.  21 lipca 5 

14.  4 sierpnia 4 
2 139,97 zł 

15.  18 sierpnia 5 

16.  1 września 4 

2 767,82 zł 17.  15 września 4 

18.  29 września 4 

19.  6 października 5 
1 757,67 zł 

20.  20 października 3 

21.  3 listopada  5 
2 200,87 zł 

22.  17 listopada 5 

23.  1 grudnia 4 
1 876,76 zł 

24.  15 grudnia 4 

  Łącznie 25 897,90 zł 
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Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz podatek za posiedzenia 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok zapłacone 

z budżetu w 2021 roku wyniosły 1 189,61 zł. 

Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w 2021 roku: 

 liczba osób zaproszonych na rozmowę motywującą: 278, 

 liczba osób, z którymi członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przeprowadzili rozmowę motywującą: 99, 

 liczba osób zaproszonych celem zapoznania się z opinią biegłych sądowych: 17, 

 liczba osób, którym przedstawiono opinię biegłych sądowych: 14, 

 liczba spraw zamkniętych: 20, 

 liczba spraw zawieszonych: 21, 

 liczba spraw skierowanych do biegłych sądowych: 63, 

 liczba zaopiniowanych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych: 28, 

 liczba wniosków skierowanych 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: 13. 

W 2021 roku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wpłynęły 53 wnioski o podjęcie czynności zmierzających do poddania się leczeniu 

w zakładzie lecznictwa odwykowego w tym: 

 zgłoszonych kobiet – 8, 

 zgłoszonych mężczyzn – 45, 

 zgłoszonych przez Zespół Interdyscyplinarny – 22, 

 zgłoszonych przez Policję – 20, 

 zgłoszonych przez rodzinę – 7, 

 zgłoszonych przez MOPS – 3, 

 zgłoszonych przez Sąd – 1. 
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Wynagrodzenie osób kontrolujących punkty sprzedaży łącznie ze składkami na 

ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy wyniosło 3 014,93 zł. W 2021 roku 

przeprowadzono kontrole w łącznie czterech punktach sprzedaży: 

 17 września – dwa punkty sprzedaży, 

 29 października – jeden punkt sprzedaży, 

 16 grudnia – jeden punkt sprzedaży 

Wynagrodzenie za sporządzenie 17 opinii przez biegłych sądowych 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób skierowanych przez Miejską Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku to 8 194,42 zł. 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 w 2021 roku była równa 1 200 zł. 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 to 5 093 zł. Dopłata do zaliczki to 453,80 zł. 

Natomiast opłata dla komornika sądowego za doręczenie korespondencji to 438,15 zł. 

 

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 2021 został przyjęty Uchwałą 

nr XXVI/226/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2020 roku. 

Jego głównymi celami były profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych 

z używaniem substancji psychoaktywnych. 

Na realizację Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku 

zaplanowano kwotę 60 tys. zł. Wykonanie wyniosło 58 063,91 zł. 

Zadania zrealizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w 2021 roku:  

1. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób 

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 13 maja 2021 roku został ogłoszony otwarty konkurs 
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ofert na wspieranie zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Zarządzeniem nr OR.0050.169.2021 prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego 

z dnia 22 czerwca 2021 roku Fundacja „Nowe Horyzonty” otrzymała dotację celową 

w wysokości 8 275 zł na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu 

profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, pod tytułem 

„Wybieram siebie”. Organizacja przeprowadziła na terenie szkół: 15 warsztatów na temat 

„Uzależnienie od narkotyków”, 15 warsztatów na temat „Radzenie sobie z konfliktem”, 

15 warsztatów na temat „Rozwój tożsamości i osobowości”. Cel, jakim było prowadzenie 

profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 

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

osiągnięty. Planuje się przeprowadzanie podobnych warsztatów w kolejnych latach. 

2. 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. 

W ramach działań profilaktycznych przeprowadzono konkurs dla placówek 

oświatowych z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie profilaktyki uzależnień 

i przeciwdziałania patologiom społecznym. Celem konkursu było 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. 

 

Szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe 

Lp. Nazwa podmiotu Plan Wykonanie 

1.  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 4 760 zł 4 760 zł 

2.  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 2 848 zł 2 847,72 zł 

3.  Zespół Szkół nr 1 4 530 zł 4 530 zł 

4.  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 4 378 zł 4 363,54 zł 
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5.  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 7 350 zł 7 338,83 zł 

6.  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 4 680 zł 4 634,58 zł 

7.  Szkoła Podstawowa nr 28 5 000 zł 4 994,94 zł 

8.  Szkoła Podstawowa nr 2 4 936 zł 4 810 zł 

9.  Szkoła Podstawowa nr 10 3 629 zł 3 625,88 zł 

10.  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 2 770 zł 2 769,81 zł 

11.  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 5 115 zł 5 113,61 zł 

Łącznie 49 996 zł 49 788,91 zł 

 

 

 

Łącznie na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania 

patologiom społecznym realizowanych przez placówki oświatowe z terenu miasta 

zaplanowano kwotę 49 996 zł. Wykonanie wyniosło 49 788,91 zł. Realizacja zadania 

polegała na przeprowadzeniu przez wodzisławskie placówki oświatowe zajęć 

profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz zajęć sportowo- 

-rekreacyjnych. Cel Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2021, jakim 

było 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, został 

osiągnięty. Planuje się realizację zadania również w nadchodzących latach. 

 

Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech 

Na terenie Wodzisławia Śląskiego funkcjonują i funkcjonowały w 2021 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. 

1. 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. św. Jana 9 – 12 miejsc. 
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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. 

 

Lp. Nazwa podmiotu Kwota dotacji 

1. Niepubliczny Żłobek „Mali Einsteini” 62 250 zł 

2. Klub Malucha „Kreatywne Szkraby” Karolina Porwolik 19 200 zł 

3. Akademia Dziecka „Eureka” Bartłomiej Szczęch 43 500 zł 

4. Niepubliczny Żłobek „Bursztynek” 21 150 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 Wodzisławia Śląskiego nr XXVI/223/20 z dnia 28 października 

2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok 

oraz zwolnień od tego podatku (wraz ze zmianą) udzielono zwolnień trzem podmiotom na 

łączną kwotę 6 506 zł. Zwolnieniem zostały objęte nieruchomości lub ich części zajęte na 

zorganizowaną opiekę nad dziećmi do lat 3. Łączna kwota zwolnienia z podatku od 

nieruchomości dotycząca wodzisławskich żłobków wyniosła w 2021 roku 18 959,44 zł. 
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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 2021 roku, dostępne są dla Państwa w BIP 

Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, w zakładce „Wodzisławska Rada Seniorów”. 

W skład Wodzisławskiej Rady Seniorów pierwszej kadencji, która zakończyła się 

w maju 2022 roku, weszli: Andrzej Płaczek (przewodniczący), Jan Krzemień (zastępca 

przewodniczącego), Helena Osińska (sekretarz) oraz członkowie: Mirosława Meisel 

(została zastępczynią przewodniczącego po śmierci Jana Krzemienia), Ewa Flis, 

Sebastian Podeszwa, Daniela Żeber, Stanisława Wieczorek. Siedzibą Rady został 

uruchomiony we wrześniu 2020 roku Klub Seniora. 

W okresie sprawozdawczym Rada działała w oparciu o Statut nadany przez Radę 

Miejską Wodzisławia Śląskiego. Statut przyznał WRS prawo doradzania, opiniowania 

i inicjowania w sprawach seniorów w mieście. Jako cel główny swej działalności Rada 

przyjęła pobudzanie aktywności osób starszych oraz współpracę w tej materii z organami 

miasta i innymi organizacjami pozarządowymi. Wśród działań zrealizowanych przez WRS 

należy wymienić: zabieganie o kwestie ważne dla wodzisławskich seniorów, uczestnictwo 

w konsultacjach ws. Strategii rozwoju miasta do 2030 roku, udział w spotkaniach w ramach 

dofinansowanych ze środków unijnych projektów „Seniorzy bez granic” oraz „Pięć lat 

wspólnie”, dystrybucję promowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

tzw. koperty życia, mającej na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób starszych, 

szczególnie mieszkających samotnie (wypełniona koperta zawiera informacje dla 

ratowników medycznych, straży pożarnej oraz policji w wypadku nagłych zachorowań). 

 

Wodzisławska Karta Seniora 

W 2021 roku zaktualizowana została lista partnerów WKS. W związku z tym 

opracowana została nowa lista zniżek, która dostępna jest na miejskiej stronie 

internetowej (www.wodzislaw-slaski.pl/karta-seniora-ulgi). Opracowano ponadto listę 

zniżek w formie materiału do druku. Materiał ten wodzisławski senior otrzymuje wraz 

z Kartą Seniora. Dostępny jest także na miejskiej stronie internetowej w sekcji „Do 

pobrania”. Należy dodać, że w roku minionym rozesłane zostały do przychodni na terenie 

miasta listy zachęcające potencjalnych nowych partnerów do przystąpienia do programu 

Wodzisławska Karta Seniora. Liczba wydanych w 2021 roku Wodzisławskich Kart Seniora 

https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/17960294
http://www.wodzislaw-slaski.pl/karta-seniora-ulgi
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to 105. Nowymi partnerami WKS w ubiegłym roku zostały firmy: Novum-Med, 

Q-MEDICUS, ORW Muflon. 

 

Wodzisławska Karta Rodzina 3+ 

Program „Rodzina 3+” skierowany jest do rodzin wielodzietnych i zastępczych 

zamieszkałych na terenie miasta, którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej 

Rodziny przyznanej na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny (t.j.: Dz. U. z 2020 roku poz. 1348). W 2021 roku wodzisławianie złożyli 26 

wniosków o wydanie karty i 56 wniosków o jej przedłużenie. Kart wydano w tym okresie 

397. W roku minionym nowym partnerem programu została firma FitActive Studio. 

 

Karta Dużej Rodziny 

Karta została wprowadzona Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny. To system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ w instytucjach 

publicznych i 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, ułatwia dostęp do dóbr i usług. Dla wygody 

posiadaczy Karty Dużej Rodziny została opracowana lista zniżek w formie materiału do 

druku. Materiał ten rodzic otrzymuje wraz z Kartą Dużej Rodziny. Dostępny jest też na 

miejskiej stronie internetowej w sekcji „Do pobrania”. W 2021 roku w Wodzisławiu Śląskim 

złożonych zostało 186 wniosków o wydanie karty. Kart wydano 476. 

 

 

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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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 

3 3 Wodzisławskie Stowarzyszenie 

Amazonek 

Działania mające na celu 

poprawę jakości życia osób 

chorych 

Tytuł zadania publicznego: „Siła, 

wiara, świadomość sposobem na 

dobre życie” 

 

Fundacja „Nowe Horyzonty” 

Działania mające na celu 

promowanie zdrowia 

psychicznego 

Tytuł zadania publicznego: 

„Włącz pozytywne myślenie” 

 

Klub Sportowy „SWD” Wodzisław 

Śląski 

Działania mające na celu 

promowanie zdrowego stylu 

życia 

Tytuł zadania publicznego: 

„Promowanie zdrowego stylu 

życia i świadomości 

prozdrowotnej poprzez 

10 330 zł 

 

 

 

 

 

 

 

14 650 zł 

 

 

 

 

 

 

60 000 zł 
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upowszechnianie kobiecej piłki 

nożnej” 

Przeciw-

działanie 

uzależnie-

niom 

i patologiom 

społecznym 

1 1 Fundacja „Nowe Horyzonty” 

Prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej, 

edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania 

problemów narkomanii, 

w szczególności dla dzieci 

i młodzieży 

Tytuł zadania publicznego: 

„Wybieram siebie” 

8 275 zł 

Wspieranie 

i upowsze-

chnianie 

kultury 

fizycznej 

3 3 Klub Sportowy TKKF „Karlik” 

Rozwój i animacja lokalnego 

amatorskiego ruchu sportowego 

poprzez ogólnomiejskie imprezy 

sportowo-rekreacyjne, w tym 

także imprezy cykliczne 

Tytuł zadania publicznego: 

„Zawody sportowe dla każdego” 

 

Ludowy Klub Sportowy „Naprzód 

46” Zawada 

Rozwój i animacja lokalnego 

amatorskiego ruchu sportowego 

poprzez ogólnomiejskie imprezy 

sportowo-rekreacyjne, w tym 

także imprezy cykliczne 

Tytuł zadania publicznego: „Od 

młodzika do starzika” 

20 000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

15 214 zł 
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Uczniowski Klub Sportowy 

„Strzał Wodzisław” 

Szkolenie sportowe, w tym 

prowadzenie zajęć treningowych, 

organizacja lub udział 

w zawodach sportowych 

Tytuł zadania publicznego: 

„Udział w Mistrzostwach Polski 

w biathlonie letnim – cross” 

14 927 zł 

Kultura, 

sztuka, 

ochrona 

dóbr kultury 

i dziedzic-

twa narodo-

wego 

3 1 Stowarzyszenie „Nasz 

Wodzisław” 

Organizacja na terenie miasta 

wydarzeń kulturalnych, 

w szczególności: festiwali, 

koncertów, konkursów, spektakli, 

występów artystycznych 

Tytuł zadania publicznego: 

„Zielone dla kultury 2021” 

34 700 zł 

Pomoc 

społeczna, 

w tym 

pomoc 

rodzinom 

i osobom 

w trudnej 

sytuacji 

życiowej  

oraz 

wyrównania 

szans tych 

rodzin 

1 1 Fundacja „Pasja do Życia” 

Pomoc społeczna, w tym pomoc 

rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin 

i osób w 2021 roku 

Tytuł zadania publicznego: 

„Zwiększenie aktywnego 

uczestnictwa seniorów w życiu 

społecznym poprzez działalność 

Klubu „Senior+” 

40 000 zł 
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i osób 

w 2021 roku 

Ekologia 

i ochrona 

zwierząt 

oraz 

ochrona 

dziedzictwa 

przyrodni-

czego 

2 1 Stowarzyszenie na Rzecz 

Zwierząt – Koty Psy i My 

Działania mające na celu 

wsparcie ochrony zwierząt 

bezdomnych, w tym opiekę nad 

zwierzętami oraz ograniczenie 

liczby zwierząt bezdomnych 

Tytuł zadania publicznego: 

„W poszukiwaniu domu” 

50 000 zł 

Działalność 

wspomaga-

jąca rozwój 

gospodar-

czy, w tym 

rozwój 

przedsię-

biorczości 

1 1 Stowarzyszenie Przedsiębiorcy 

z Wyboru 

Działania mające na celu 

edukację z zakresu 

przedsiębiorczości 

z wykorzystaniem nowoczesnych 

metod 

Tytuł zadania publicznego: 

„Prowadzenie Wodzisławskiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości” 

50 000 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 

9 9 11 318 096 zł 
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Małe granty 

Lp. Nazwa organizacji, która 

złożyła wniosek o mały grant 

Tytuł zadania Wnioskowana 

dotacja 

Decyzja 

1.  Fundacja „Banina” Seria pokazów spektaklu 

„Marzenie Nataszy” 

online 

7 900 zł odmowa 

2.  Klub Sportowy „SKI TEAM” 

Wodzisław Śląski 

„Na nartorolkach biegam 

po Polsce” 

10 000 zł 

 

odmowa 

3.  Uczniowski Klub Sportowy 

„Baszta” 

„Szachy w Ustroniu 

łączą pokolenia – UKS 

<<Baszta>> 

uczestnikiem Śląskiego 

Festiwalu Szachowego”  

10 000 zł przyznane 

4.  Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Wodzisławskiej 

„Wodzisław.Miasto- 

-historia-ludzie” 

9 370 zł przyznane 

5.  Klub Sportowy „Forma” 

Wodzisław Śląski 

„13 Maraton 

Wodzisławski 

im. Zbigniewa 

Marszałkowskiego” 

5 000 zł odmowa 

6.  Klub Sportowy „Forma” 

Wodzisław Śląski 

„13 Maraton 

Wodzisławski 

im. Zbigniewa 

Marszałkowskiego” 

5 000 zł przyznane 

7.  Uczniowski Klub Sportowy 

„Strzał Wodzisław” 

„Jesienne Mistrzostwa 

na nartorolkach 

i w crossie” 

10 000 zł przyznane 
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8.  Klub Sportowy TKKF „Karlik” „Siatkówka nasza pasja” 5 700 zł odmowa 

9.  Klub Sportowy TKKF „Karlik” „Siatkówka nasza pasja” 5 700 zł przyznane 

10.  Klub Sportowy „SKI TEAM” 

Wodzisław Śląski 

„Na nartorolkach biegam 

po Polsce” 

6 000 zł przyznane 

11.  Wodzisławski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

„Koncert 

przedsylwestrowy” 

10 000 zł przyznane 

12.  Klub Sportowy „SWD” 

Wodzisław Śląski 

„Futsal jako zimowa 

alternatywa aktywności 

fizycznej dla dzieci 

i młodzieży z okolic 

Wodzisławia Śląskiego 

10 000 zł odmowa 

13.  Klub Sportowy „SWD” 

Wodzisław Śląski 

„Świątecznie, 

sylwestrowo, a my na 

sportowo” 

10 000 zł odmowa 

14.  Klub Sportowy „SWD” 

Wodzisław Śląski 

„Futsal jako zimowa 

alternatywa aktywności 

fizycznej dla dzieci 

i młodzieży 

z Wodzisławia Śląskiego 

i okolic” 

10 000 zł odmowa 

15.  Klub Sportowy „SWD” 

Wodzisław Śląski 

”Świątecznie, 

sylwestrowo 

i grudniowo, a my 

zdrowo na sportowo” 

10 000 zł przyznane 
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16.  Ognisko Specjalistyczne 

TKKF „KARATE-DO” 

„Udział w XXXVII 

Pucharze Polski 

Kyokushin Karate 

Bydgoszcz 2021” 

10 000 zł przyznane 

Liczba 

złożonych 

uproszczonych 

ofert 

Liczba odrzuconych uproszczonych 

ofert 

Liczba 

przyznanych 

dotacji 

w ramach 

małych grantów 

Wysokość 

przyznanych 

dotacji 

16 7 9 76 070 zł 

 

 

 

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 

wodzisławskich klubów sportowych. 

W zakresie szeroko pojętej działalności sportowej MOSiR „CENTRUM” realizował 

zadania statutowe związane z utrzymywaniem i udostępnianiem obiektów rekreacyjno- 

-sportowych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych oraz prowadzeniem szkółek 

sportowych.  

Działania sportowe w roku 2021, związane z poszczególnymi obiektami 

sportowymi, dostosowywano do aktualnej sytuacji epidemicznej oraz obostrzeń 

związanych z tym stanem. To trudny czas w działalności jednostki i podmiotów 

współpracujących, ponieważ systematyczne zmiany stanu obostrzeń epidemicznych 

zmuszały do częstej reorganizacji funkcjonowania obiektów (szczególnie Krytej Pływalni 

„MANTA”). Pomimo tych utrudnień działania MOSiR „CENTRUM” skupiały się zarówno na 

bieżącym utrzymaniu bazy sportowej w należytym stanie i przygotowywaniu obiektów do 
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właściwego funkcjonowania w sezonie sportowym 2021, organizacji imprez i wydarzeń 

rekreacyjno-sportowych z uwzględnieniem aktualnych możliwości i ograniczeń w tym 

zakresie, jak również na organizacji szkolenia sportowego i rekreacyjnego w zakresie 

szkółki kolarskiej i pływackiej. 

Imprezy sportowe 

W kwestii organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych mimo znacznych ograniczeń 

jednostka zrealizowała praktycznie wszystkie wydarzenia, które odbywały się na 

zewnątrz, w otwartej przestrzeni. Niestety niektóre imprezy, szczególnie dla młodzieży 

szkolnej i odbywające się w salach sportowych lub na terenie Krytej Pływalni „MANTA”, 

nie mogły zostać zorganizowane. 

Imprezy i wydarzenia sportowo-rekreacyjne, które MOSiR „CENTRUM” 

organizował lub współorganizował w 2021 roku: 

1. Mors Masakrator na Balatonie – wydarzenie rozpoczynające czas imprez 

sportowych na Balatonie, którego organizatorem był wodzisławski Klub Sportowy 

Cross-Sport, a partnerem i zarazem współorganizatorem Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim, odbyło się w sobotę, 6 marca. 

„(…) 6 km i nie mniej niż 20 przeszkód dla biegaczy z przeszkodami, dla morsów 

i niemorsów oraz każdego, komu bieganie miłe (…)” – tak do wzięcia udziału 

w wydarzeniu zachęcali organizatorzy, gwarantując dużą dawkę adrenaliny 

i sportowych emocji. Poza głównym biegiem w zawodach udział mogły wziąć także 

dzieci do 12. roku życia. Wystarczyło zgłosić się do Masakrator Kids w swojej 

kategorii wiekowej. 

2. MTB XC Wodzisław Śląski 2021 – pierwsze zawody rowerowe w sezonie 

rozegrano w sobotę, 22 maja na ścieżkach Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton". 

Rywalizacja w kolarstwie górskim pn. MTB XC Wodzisław Śląski 2021 

przyciągnęła do miasta niespełna 200 uczestników, w tym 44 zawodników 

z Republiki Czeskiej. Sobotnie zawody to impreza przełożona z marca w związku 

z trwającą epidemią. Główna rowerowa pętla mierzyła ok. 3,5 km. Zawodnicy 

musieli przejechać ją kilkakrotnie, w zależności od kategorii wiekowej. Najmłodsi 

w kategorii Smerf mieli za zadanie przejechać dystans ok. 500 m, a Młodsze Żaki 

pętlę dookoła Balatonu o długości 1400 m. Warunki atmosferyczne zmieniały się 

praktycznie podczas każdego wyścigu, nawierzchnia trasy także. Błoto dało się we 
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znaki niejednemu startującemu. Klasyfikacja zawodników obejmowała 

15 kategorii.  

3. MITKO Mistrzostwa Polski i Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży BMX Racing 

– rywalizacja odbyła się na torze BMX racing w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy 

Wzgórza” 30 maja. Uczestnicy zostali sklasyfikowani w 16 kategoriach. Namioty 

reklamowe, które zapewniały właściwą logistykę i pomagały zawodnikom 

przygotować się do startu, dostarczył sponsor tytularny – firma MITKO for events. 

Po raz kolejny okazane wsparcie i jej wiara w rowerowe wydarzenia sportowe 

w Wodzisławiu Śląskim okazały się bezcenne. Poza rywalizacją w ramach MITKO 

Mistrzostw Polski i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży BMX Racing w jeździe 

indywidualnej na czas w niedzielę, 30 maja w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy 

Wzgórza” odbyły się także zmagania trzeciej edycji Pucharu Polski. 

4. Świętojański Bieg dla Najmłodszych – po przerwie do Wodzisławia Śląskiego 

powróciła Wodzisławska Noc Świętojańska, w ramach której w piątek, 25 czerwca 

MOSiR „CENTRUM” zorganizował Świętojański Bieg dla Najmłodszych. 

60 młodych śmiałków w wieku 0-10 lat wystartowało na dystansach 200, 400 lub 

600 metrów. 

5. Amatorskie Zawody Wędkarskie o Puchar Krainy Górnej Odry – w pierwszą sobotę 

ubiegłorocznych wakacji w ramach trwającego Festiwalu Górnej Odry MOSiR 

„CENTRUM” zorganizował w kooperacji Amatorskie Zawody Wędkarskie o Puchar 

Krainy Górnej Odry. Uczestnicy oczywiście rywalizowali na terenie Ośrodka 

Rekreacyjnego „Balaton”. Do dwugodzinnych zawodów spławikowych na jedną 

wędkę zgłosiło się 10 osób, spośród których wyłonieni zostali zwycięzcy, 

najmłodszy oraz najstarszy uczestnik. Ponadto przyznano nagrodę za najcięższą 

złowioną rybę. Zawody były doskonałą integracją wędkarzy z różnych grup 

wiekowych. Organizatorami imprezy były: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

„CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim, powiat wodzisławski i Kraina Górnej Odry. 

6. Cykl Sobotnich Wycieczek – poza atrakcjami w obiektach zarządzanych przez 

MOSiR „CENTRUM” odbyły się również, do czego jednostka organizacyjna miasta 

nas przyzwyczaiła, wycieczki górskie zorganizowane w ramach programu 

profilaktycznego z uwzględnieniem praktycznych działań w zakresie promowania 

zdrowego stylu życia bez nałogów. W organizowanych przez jednostkę aż 

12 wyjazdach uczestniczyły 534 osoby (liczba sprzedanych miejsc, średnio 

45 osób na każdej wycieczce). Podobnie jak w roku wcześniejszym, ze względu 

na sytuację epidemiczną panującą na całym świecie nie były realizowane wyjazdy 
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zagraniczne. Odwiedzono takie miejsca jak: Jura Krakowsko-Częstochowska, 

Góry Opawskie czy Beskid Wyspowy. Podczas pięciu wycieczek wycieczkowicze 

przemierzali szlaki Beskidu Żywieckiego, tradycyjnie, jak co roku, zdobywając 

także najambitniejszą i najwyższą Babią Górę. Kilka wyjazdów ukierunkowanych 

było na „zaliczenie” szczytów Korony Gór Polski, m.in. Śnieżnika (Masyw 

Śnieżnika) i Turbacza (Gorce). Cykl wycieczek połączony był z wykładami 

profilaktycznymi. Powiew świeżości i nieco inną tematykę niż w ubiegłych latach 

wprowadziła Małgorzata – psycholog kliniczna i psychoterapeuta, także aktywnie 

uczestnicząca w wędrówkach górskich. W sobotnich wyprawach niejednokrotnie 

uczestniczyły całe rodziny, dzięki czemu mogły one wzmocnić swoje więzi poprzez 

aktywne spędzenie wolnego czasu oraz wspólny udział w turystyce krajoznawczej, 

co było jednym z założeń projektu. Odbiorcy projektu zawierają nowe znajomości 

i integrują się jako lokalna społeczność. Grupa z roku na rok nawiązuje coraz 

więcej kontaktów, które przekładają się na wspólne wyjazdy, nie tylko w ramach 

cyklu wakacyjnego. Niezmiennie od wielu lat w projekcie bierze udział przewodnik 

PTTK posiadający odpowiednie kwalifikacje i ogromne doświadczenie 

w wyprawach górskich. Sprawia on, że wakacyjne soboty są atrakcyjne 

i niepowtarzalne. Fakt ten potwierdza frekwencja na każdej z wycieczek oraz duże 

zainteresowanie mieszkańców miasta tematem w ciągu roku. 

7. ERIGO VII Nocny Bieg z Gwiazdami – 3 lipca na „Trzech Wzgórzach” odbył się 

VII Nocny Bieg z Gwiazdami. Dystans pięciu kilometrów pokonały 174 osoby. 

Podobnie jak w ubiegłych latach impreza cieszyła się dużą popularnością, 

zwłaszcza że obostrzenia związane ze stanem epidemii pozwoliły na 

przygotowanie trasy biegu nie tylko ścieżkami parku, ale także fragmentem 

ul. Mieszka, dzięki czemu trasa była bardziej urozmaicona. Wśród mężczyzn 

kolejny raz bezkonkurencyjny okazał się Mateusz Mrówka z Radlina, wśród kobiet 

– Sandra Michalak z  Sosnowca. 

8. 3. Otwarte Mistrzostwa Wodzisławia Śląskiego w Bule – mistrzostwa zaplanowano 

na 31 lipca. Niestety niesprzyjające warunki atmosferyczne pokrzyżowały plany 

organizacyjne i organizator zmuszony był dokończyć zmagania 14 sierpnia. Dzięki 

zgłoszonym drużynom impreza okazała się bardzo rodzinna, dublety w dużej 

mierze składały się z rodzica i dziecka. Grupy rywalizowały na bulodromach 

systemem „każdy z każdym”. Rywalizacja była zacięta i toczyła się do samego 

końca. Zwycięzcy okazali się bezkonkurencyjni, zdobywając komplet punktów, 

choć tu najważniejsza poza rywalizacją była dobra zabawa.  
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9. Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – w niedzielę, 15 sierpnia na 

ścieżkach „Balatonu” odbył się największy bieg pamięci w Polsce, czyli Tropem 

Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

„CENTRUM” był partnerem technicznym wydarzenia i ważnym 

współorganizatorem. 

10. Plenerowe Kino Letnie – 6 i 20 sierpnia odbyły się dwie edycje Plenerowego Kina 

Letniego. Podczas pierwszej wyświetlono, zgodnie z wynikiem internetowego 

głosowania, „Tajemniczy Ogród” (2020, reż. Marc Munden), „Dżentelmeni” (2019, 

reż. Guy Ritchie). Podczas drugiej edycji zostały zaprezentowane następujące 

filmy: „Wierzę w Ciebie” (2020, reż. Andrew Erwin, Jon Erwin), „Na noże” (2019, 

reż. Rian Johnson). Szacunkowa liczba uczestników to 400 osób podczas każdej 

edycji wydarzenia. 

11. II Wodzisławski Duathlon – po zeszłorocznej pierwszej edycji Wodzisławski 

Duathlon zadomowił się w kalendarzu imprez sportowych organizowanych przez 

MOSiR „CENTRUM”. Druga edycja odbyła się w niedzielę, 8 sierpnia w Rodzinnym 

Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”. Zawody ukończyło indywidualnie 38 uczestników 

oraz osiem sztafet dwuosobowych. Zadaniem startujących było przebiegnięcie 

3 km, następnie przejechanie na rowerze 10 km oraz ponownie 1,5 km biegu. 

12. Otwarte Zawody w Biathlonowym Nordic Walking – to było historyczne wydarzenie 

na skalę powiatu, a nawet województwa. Pierwsze Otwarte Zawody 

w Biathlonowym Nordic Walking odbyły się w sobotę, 28 sierpnia w Rodzinnym 

Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” i Biathlonowym Ośrodku w Wodzisławiu Śląskim. 

Rywalizację ukończyli wszyscy z 29 zgłoszonych uczestników. Nadarzyła się jedna 

z nielicznych okazji zmierzenia się ze strzelnicą biathlonową. Uczestnicy zmagań 

mieli za zadanie przejść trzy razy kilometrową pętlę ścieżkami parku oraz 

dwukrotnie oddać po pięć strzałów do tarczy na strzelnicy. Za każde pudło było 

dodatkowe 100 m kary do przejścia. Jedni poradzili sobie lepiej ze strzelaniem, 

drudzy zdecydowanie lepiej z marszem. Emocje towarzyszyły zawodom do 

samego końca, gdyż dopiero po przeliczeniu czasów ogłoszono zwycięzców. 

Organizatorzy wydarzenia: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” 

w Wodzisławiu Śląskim, UKS Strzał Wodzisław, MKP Odra Centrum Wodzisław 

Śląski oraz miasto Wodzisław Śląski. 

13. III Wodzisławski Dzień Fitness – na stadionie miejskim w piątek, 17 września miało 

miejsce ciekawe wydarzenie, mianowicie III Wodzisławski Dzień Fitness. Impreza 

powróciła do Wodzisławia Śląskiego po przerwie i przyciągnęła miłośników 
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zdrowego i sportowego stylu życia. Dodatkowo była to pierwsza edycja na świeżym 

powietrzu, wieczorową porą na murawie stadionu miejskiego. 

Współorganizatorami byli Ewa Hojka z FitActive Studio i Tomasz Majewski 

z Fitvision. Kolejna edycja została zaplanowana na 11 czerwca 2022 roku. 

Odbędzie się w RPR „Trzy Wzgórza”. 

12. Błękitna Wstęga Balatonu – w niedzielę, 26 września rozegrano zawody biegowe 

na ścieżkach i duktach leśnych Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton”. Dzieci, 

młodzież i dorośli rywalizowali w swoich kategoriach wiekowych oraz na 

dystansach 5 i 10 km OPEN. Łącznie 255 osób. Zaplanowane na kwiecień 

wydarzenie zostało przeniesione na jesień przez wzgląd na obowiązujące 

obostrzenia sanitarne. Iście jesienna pogoda zachęcała do rywalizacji sportowej 

i walki o czołowe lokaty, a magia naszego „Balatonu” pozostawiała w uczestnikach 

niezapomniane wrażenia. 

13. Mistrzostwa Śląska w Sprinterskim Biegu na Orientację – 27 listopada 2021 roku 

na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” odbyły się Mistrzostwa 

Śląska w Sprinterskim Biegu na Orientację. Organizatorami zawodów byli 

Uczniowski Klub Sportowy „Sparta” Czyżowice, Śląski Związek Orientacji 

Sportowej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu 

Śląskim. Do mistrzostw zgłosiło się prawie 200 zawodników, zarówno zrzeszonych 

w klubach sportowych na Śląsku, jak również niezrzeszonych. Przybyli także 

zawodnicy z Republiki Czeskiej. Wyłoniono mistrzów Śląska w poszczególnych 

kategoriach wiekowych, a także najlepszych harcerzy w swojej kategorii. 

14. Szkolny Festiwal Sztafet (w ramach sportu szkolnego) – po przerwie na stadion 

miejski powróciła rywalizacja szkolna. 28 września uczniowie szkół podstawowych 

powiatu wodzisławskiego uczestniczyli w rejonowym Szkolnym Festiwalu Sztafet 

w ramach Szkolnego Związku Sportowego. W rywalizacji najlepsze okazały się 

szkoły: SP1, SP2 i SP4 w Rydułtowach, SP3, SP16 i SP5 w Wodzisławiu Śląskim 

oraz SP3 w Radlinie. 

15. Finał powiatu i finał rejonu w sztafetowych biegach przełajowych (w ramach sportu 

szkolnego) – 5 i 7 października na ścieżkach Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” 

odbyły się sztafetowe biegi przełajowe w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej oraz Licealiady, których organizatorem był obok MOSiR „CENTRUM” 

Śląski Szkolny Związek Sportowy. Zwycięzcy awansowali do finału 

wojewódzkiego, który odbył się 12 października w Konopiskach pod Częstochową. 
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16. Pierwsza edycja zawodów pływackich w sezonie 2021/2022 (w ramach sportu 

szkolnego) – zawody pływackie szkół podstawowych Wodzisławia Śląskiego po 

ponad rocznej przerwie ponownie odbyły się na Krytej Pływalni „MANTA”. 

19 listopada na starcie zameldowało się niespełna 60 młodych pływaków. 

Przez wzgląd na aktualną na grudzień 2021 roku sytuację epidemiczną nie zostały 

zorganizowane: Świąteczny Turniej Piłkarski, Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego oraz 

2. edycja zawodów pływackich szkół podstawowych. 

 

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 2021 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 „CENTRUM” przekaże obecne szkółki sportowe 

do dalszego szkolenia sportowego w tych sekcjach.  

W 2021 roku zajęcia szkółki pływackiej MOSiR „CENTRUM” odbywały się na 

terenie Krytej Pływalni „MANTA” raz i dwa razy w tygodniu, w zależności od możliwości 

uczestników, dostępności pływalni i sytuacji epidemicznej. Szkółkę tworzą głównie osoby 

wcześniej uczestniczące w naukach pływania prowadzonych także przez Krytą Pływalnię 

„MANTA” jako kontynuacja i doskonalenie pływania. W roku 2021 w zajęciach szkółki 

uczestniczyło około 160-180 osób w wieku 9-17 lat.  

W 2021 roku zajęcia szkółki kolarskiej MOSiR „CENTRUM” kierowane były do 

piętnastu osób, dzieci i młodzieży urodzonych w rocznikach 2007-2011. Zajęcia odbywały 

się w poniedziałki lub środy oraz piątki w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” 

w godzinach 16:00-18:00 oraz na okolicznych terenach Wodzisławia Śląskiego. 

Uczestnicy zajęć mieli okazję brać udział w zawodach m.in. w kolarstwie górskim (MTB 

XC Wodzisław Śląski 2021), kolarstwie szosowym (Puchar Polski Zamość/Krasnobród, 

Rydułtowski Festiwal Rowerowy, Mistrzostwa Śląska w Jeździe Indywidualnej na Czas, 

Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich w Raszkowie), kolarstwie BMX (Mitko Mistrzostwa 

Polski oraz OOM BMX Racing Wodzisław Śląski, Mistrzostwa Polski BMX Racing 

Dzierżoniów). Osobą odpowiedzialną za szkolenie w ramach wodzisławskiej szkółki 
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kolarskiej w 2021 roku był członek Klubu Sportowego UKS „FENIKS” Rydułtowy, a całe 

szkolenie odbywało się w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa. 

 

Baza sportowo-rekreacyjna 

 Poniższe obiekty w 2021 roku tworzyły bazę sportowo-rekreacyjną, nad 

funkcjonowaniem której czuwa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”: 

1. Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”  

W roku 2021 Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza” funkcjonował podobnie jak 

inne obiekty w reżimie sanitarnym związanym z epidemią COVID-19. W związku z tym 

szczególnie w okresie zimowo-wiosennym obowiązywały znaczne ograniczenia 

w korzystaniu z obiektów znajdujących się w Parku. Również wypożyczalnia sprzętu 

sportowego rozpoczęła funkcjonowanie od maja, kiedy sytuacja epidemiczna na to 

pozwoliła (więcej w kolejnym akapicie). Na terenie RPR zamontowano dozowniki z płynem 

do dezynfekcji oraz tabliczki przypominające o zachowaniu dystansu społecznego. 

Ponadto, jak co roku, na bieżąco wykonywane były prace konserwacyjne, naprawcze, 

prace związane z utrzymaniem ciągów pieszych, terenów zielonych oraz torów ziemnych 

w należytym stanie (koszenie, odśnieżanie, usuwanie liści, plewienie, zagęszczanie itp.). 

Działania związane z utrzymaniem Parku to także przeglądy okresowe pojazdów John 

Deere TX 4X2 (SWDPP14) oraz John Deere 1026R (SWDHF34), wymiana klocków 

hamulcowych i linek hamulcowych w John Deere TX 4x2, wykonywanie kontroli 

przewodów wentylacyjnych oraz serwis i konserwacja urządzeń wentylacji i klimatyzacji, 

wykonywanie corocznych przeglądów technicznych obiektu kubaturowego – zabudowa 

kontenerowa, przeglądów technicznych obiektów niekubaturowych (wszystkich atrakcji 

w parku) oraz przeglądów technicznych gaśnic. W grudniu 2021 roku zostały 

zamontowane także ozdoby świąteczne na latarniach oświetleniowych. Od września 

2021 roku na terenie Parku pracuje dodatkowa osoba w ramach prac interwencyjnych 

programu realizowanego wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy.  

Wypożyczalnia sprzętu sportowego w 2021 roku otwarta była od maja. W tym 

okresie wzbogaciła się o hulajnogi elektryczne – dwie szt. oraz gokarty jednoosobowe 

– dwie szt. Wypożyczalnia była czynna w okresie wakacyjnym codziennie od 10:00 do 

20:00, a od marca do października, poza sezonem wakacyjnym, w weekendy od 10:00 do 

20:00, natomiast w tygodniu od 11:00 do 19:00. W minionym roku sprzęt sportowy był 

wypożyczany 3100 razy, dodatkowo sprzedano również 76 biletów wstępu do parku 
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linowego (trasa maluch) oraz 42 bilety wstępu do chatki solnej. Największą popularnością 

cieszyły się gokarty jednoosobowe dla dzieci, hulajnogi elektryczne oraz rowery BMX 

i MTB. Dochody osiągnięte z wypożyczalni w 2021 roku wyniosły ponad 72 tysiące złotych, 

co przy spojrzeniu na ograniczenia epidemiczne stanowi dobre osiągnięcie.  

W 2021 roku na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” odbyło się 

kilkanaście wydarzeń sportowych i kulturalnych, m.in.: Mistrzostwa Śląska w Biegach na 

Orientację, Biathlon Dla Każdego – Edycja Młodzieżowa, Otwarte Zawody 

w Biathlonowym Nordic Walking, Wodzisławski Festiwal Kuglarzy, dwie edycje 

Plenerowego Kina Letniego, 2. Wodzisławski Duathlon, 3. Otwarte Mistrzostwa Gry 

w Bule, Erigo VII Nocny Bieg z Gwiazdami, warsztaty modeli RC, Holi Święto Kolorów, 

sportowy happening Akademii Top Team, półkolonie letnie dla dzieci, Mistrzostwa 

Województwa Śląskiego Młodzików w Biathlonie Letnim, MITKO Puchar Polski BMX 

Racing oraz Regionalne Mistrzostwa Młodzików Puchar Polski II Kat. w Biathlonie. 

 

2. Kryta Pływalnia „MANTA”  

Działalność Krytej Pływalni „MANTA” w roku 2021 okazała się szczególnie trudna 

i uzależniona od zmieniającej się systematycznie sytuacji epidemicznej. Na początku roku 

była całkowicie  „zamrożona”, następnie w części udostępniona dla zorganizowanych grup 

sportowych i szkolnych, w dalszym okresie w ograniczonym zakresie udostępniona także 

pozostałej publiczności. W czasie ograniczeń w funkcjonowaniu pływalni MOSiR 

„CENTRUM” wykonywał prace porządkowe i naprawcze na terenie obiektu, pracownicy 

wykorzystywali zaległe i bieżące urlopy, a część z nich rozlokowana została w pozostałych 

obiektach. Kryta Pływalnia „MANTA” w ograniczonym zakresie realizowała własne zajęcia 

w obszarze aqua aerobiku, nauki pływania oraz szkółki pływackiej „MANTA”. 

W kameralnej salce gimnastycznej z widokiem na halę basenową prowadzone były 

indywidualne zajęcia fitness. 

W ramach prac bieżących dbano o porządek wewnątrz i na zewnątrz obiektu, 

kontrolowano parametry wody: utrzymywano odpowiedni poziom chloru i innych związków 

chemicznych, konserwowano urządzenia filtracyjne i systemu wentylacji, kontrolowano 

stan urządzeń oraz sprzętu obsługi kasy, wykonywano czyszczenie kratek przelewowych, 

dbano o czystość na terenie całego obiektu pływalni, przygotowano i konserwowano na 

bieżąco sprzęt ratowniczy.  
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Wykaz podjętych działań i prac w roku 2021 na Krytej Pływalni „MANTA”: 

 wymieniono stare ceglane ogrodzenie obiektu, 

 zainstalowano samozamykacz drzwi w obrębie wyjścia do strefy saun, 

 wymieniono na nową pompę obiegową, siłownik Danfoss, 

 wymieniono baterie natryskowe podtynkowe 12 szt. DELABIE – TEMPOMIX, 

 utwardzono i uporządkowano teren wokół śmietników z tyłu budynku, 

 zakupiono nowy siłownik AMV, 

 wykonano cięcia sanitarne i korekcyjne drzew w obrębie całej działki Krytej 

Pływalni „MANTA”, 

 zamontowano urządzenie do kompensacji mocy biernej w związku z naliczaniem 

przez TAURON Dystrybucja dodatkowych opłat z tytułu pracującej instalacji 

fotowoltaicznej, 

 naprawiono system kontrolno-pomiarowy związany z uzdatnianiem wody 

basenowej, 

 zakupiono urządzenia marki KARCHER do sprzątania niecki basenu i szatni, 

 zakupiono defibrylator AED (w wyposażeniu obiektu), 

 wymieniono w części wejścia do budynku rolety okienne, 

 w uzgodnieniu z użytkownikami pływalni zamontowano przy niecce basenu 

tradycyjny zegar ścienny oraz w wybranych przebieralniach uchwyty dla seniorów, 

 doposażono pokój socjalny w nową lodówkę, czajnik, kuchenkę indukcyjną dla 

pracowników obiektu, 

 w przyziemiu pływalni urządzono pomieszczenie z TV online – dla rodziców 

chcących obserwować postępy swoich pociech uczęszczających na zajęcia 

szkółek pływackich (z uwagi na brak widowni oraz obostrzenia sanitarne), 

 pracownicy zostali doposażeni zgodnie z nowym zarządzeniem dyrektora MOSiR 

„CENTRUM” w dodatkową odzież roboczą i materiały BHP. 

 

3. Ośrodek Rekreacyjny „Balaton” 

Ośrodek Rekreacyjny „Balaton” zajmuje rozległy teren niespełna 55 hektarów 

(w tym 3,5 ha zbiornik wodny). Jest to atrakcyjne miejsce wypoczynkowo-rekreacyjne 

ulokowane niemalże w sercu Wodzisławia Śląskiego. Położony niedaleko centrum miasta, 

otoczony bogatym drzewostanem, zbiornik wodny z wydzieloną piaszczystą plażą co roku 
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przyciąga wielu głodnych słońca i atrakcji wodnych mieszkańców powiatu 

wodzisławskiego i okolic. 

Na terenie Ośrodka w sezonie letnim 2021 w ramach kąpieliska miejskiego, które 

działało od 25 czerwca do 4 września 2021 roku, udostępniano piaszczystą plażę, 

wydzielone i dozorowane przez służby ratownicze kąpielisko, wypożyczalnię sprzętu 

wodnego, która oferowała możliwość skorzystania z rowerków wodnych i kajaków, 

fontannę podnoszącą atrakcyjność miejsca i zapewniającą lepsze dotlenienie wody 

w zbiorniku, a także małą gastronomię zlokalizowaną zarówno w dolnej kondygnacji 

budynku dawnej „Syrenki”, jak i w ramach food trucków w dolnej części Ośrodka. W ciągu 

całego sezonu z wypożyczalni skorzystano 940 razy, w tym 314 razy wypożyczono kajak, 

a 626 razy rower wodny.   

Jednostka stara się, aby Ośrodek Rekreacyjny „Balaton” stanowił atrakcję 

całoroczną związaną z aktywnym wypoczynkiem, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. 

Zróżnicowany teren sprzyja bieganiu, kolarstwu górskiemu czy spacerom, więc na terenie 

Ośrodka udostępnione są liczne naturalne ścieżki spacerowo-biegowo-rowerowe, które 

odwiedza coraz więcej miłośników aktywnego wypoczynku. Od czterech lat Ośrodek 

chętnie wizytują również wędkarze, dla których przygotowane zostały stanowiska 

łowieckie, a w okresie zimowym chętnie z tego miejsca korzystają także grupy osób 

morsujących, które zażywają kąpieli w lodowatej wodzie. Na terenie Ośrodka odbywają 

się ponadto liczne imprezy sportowe i rekreacyjne. Najbardziej rozpoznawalną z nich jest 

Błękitna Wstęga Balatonu – zawody w biegach crossowych oraz zawody w kolarstwie 

górskim MTB XC.  

W ramach utrzymania Ośrodka na bieżąco wykonywane były prace porządkowe  

zarówno w obrębie zbiornika wodnego, jak i całego parku, w ramach którego wykonywane 

były: koszenie, plewienie, sprzątanie, opróżnianie koszy na śmieci, bieżąca konserwacja 

i drobne naprawy sprzętu pływającego itp. Zimową oraz wiosenną porą dokonano 

przeglądu drzewostanu w obrębie parku leśnego, usunięto wywroty, wiatrołomy i posusze, 

a pozyskane drewno pocięto, zinwentaryzowano, spryzmowano w obrębie budynku 

dawnej „Syrenki” i przygotowano do sprzedaży. Co więcej, wybudowano przebieralnie dla 

korzystających z plaży grup i osób morsujących, uzupełniono sprzęt pływający o trzy nowe 

kajaki i dwa nowe rowerki wodne, zakupiono dodatkowo 60 ton kruszywa do bieżącego 

utwardzania podmokłych ścieżek, naprawiono i zakonserwowano zużyte elementy PZU 

– ścieżki zdrowia. Ponadto w roku 2021 odświeżono budynki obsługi wypożyczalni sprzętu 
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pływającego i PPP ratowników, służby ratownicze doposażono w nową torbę ratowniczą, 

krzesełka, wykładzinę typu trawa itp. 

Ośrodek Rekreacyjny „Balaton” już wkrótce zostanie zmodernizowany. Ta warta 

przeszło 14 mln zł inwestycja będzie możliwa dzięki niemal 12,8 mln zł, jakie miasto 

w 2021 roku pozyskało z Rządowego Funduszu Polski Ład. Warto przypomnieć, że to 

100 proc. kwoty, o którą Wodzisław Śląski wnioskował. Informacje o procedurze 

przetargowej i postępach na przyszłym placu budowy ukazują się i nieustannie będą 

publikowane m.in. w serwisie miejskim www.wodzislaw-slaski.pl. 

 

4. 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.  

 

5. Stadion miejski i boiska piłkarskie 

Działalność obiektów piłkarskich także była w znacznym stopniu ograniczona 

sytuacją epidemiczną. Wszystkie zajęcia sportowe prowadzone w obiektach 

zarządzanych przez MOSiR „CENTRUM” odbywały się zgodnie z obowiązującymi na dany 

czas przepisami związanymi ze stanem epidemiologicznym, a działania prowadzone 

przez poszczególne kluby piłkarskie zarówno w zakresie szkolenia sportowego, jak 

również w zakresie organizacji spotkań piłkarskich, były na bieżąco korygowane 

i dostosowywane do panujących warunków. 

W roku 2021 z obiektów piłkarskich Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

„CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim korzystały następujące kluby: 

 Odra Wodzisław Śląski sp. z o.o.: rozgrywanie spotkań mistrzowskich na stadionie 

miejskim oraz prowadzenie zajęć treningowych na boisku przy ul. Skrzyszowskiej 

przez zespół seniorów, 

 MKP Odra Centrum: rozgrywanie spotkań mistrzowskich na stadionie miejskim 

przez najstarszy zespół juniorów oraz rozgrywanie spotkań mistrzowskich 

i prowadzenie zajęć treningowych przez dwa zespoły młodzieżowe na boisku przy 

ul. Skrzyszowskiej, 
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 SWD Wodzisław Śląski: rozgrywanie spotkań mistrzowskich na stadionie miejskim 

oraz prowadzenie zajęć treningowych na boisku przy ul. Skrzyszowskiej przez 

drużyny seniorek i juniorek, 

 WSP Wodzisław Śląski: rozgrywanie spotkań mistrzowskich na stadionie miejskim 

przez jeden zespół młodzieżowy.  

Na mocy zawartych umów najmu z obiektów sportowych korzystały, prowadząc 

działalność statutową: 

 KS „25 Kokoszyce”: obiekt przy ul. Pszowskiej, 

 KS „Wicher Wilchwy”: obiekt przy ul. Jastrzębskiej, 

 KS „Naprzód 46 Zawada”: obiekt przy ul. Młodzieżowej, 

 MKP „Odra Centrum”: obiekt przy ul. Chrobrego.  

W roku 2021 obiekty piłkarskie administrowane przez MOSiR „CENTRUM” 

wykorzystywane były w sposób maksymalny. Na każdym z boisk praktycznie codziennie 

odbywały się treningi lub mecze piłkarskie. Systematyczne koszenie, nawadnianie, a także 

wykorzystywanie nawozów chemicznych i posiadanego sprzętu do pielęgnacji muraw 

piłkarskich sprawiało, że boiska utrzymywane były w bardzo dobrej jakości w stosunku do 

stopnia ich wykorzystywania. Pracownicy jednostki w szczególnym zakresie dbali 

i utrzymywali murawy boisk Stadionu Miejskiego i boiska treningowego przy 

ul. Skrzyszowskiej. Ponadto w miarę możliwości sprzętowych i zasobów ludzkich starali 

się być w kontakcie z osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie jakości boisk 

wynajmowanych obiektów. Warto podkreślić, że wodzisławskie środowisko piłkarskie 

dbało o stan i jakość muraw. W okresach, kiedy pogoda nie pozwalała na swobodne 

korzystanie z boiska, treningi zostały przenoszone na boiska ze sztuczną nawierzchnią 

lub odwoływane.  

W budynku siedziby MOSiR „CENTRUM” przy ul.  Bogumińskiej 8 wyremontowane 

i dostosowane do obowiązujących standardów zostały dwie szatnie sportowe. Obiekt 

posiada w tej chwili pięć odnowionych szatni. Na terenie obiektów dzielnicowych 

administrowanych przez Ośrodek w ubiegłym roku przeprowadzono inwestycje: 

 w zakresie zamontowania oświetlenia boiska treningowego w Zawadzie,  

 kompleksowego zagospodarowania wiaty i infrastruktury pomocniczej na terenie 

boiska przy ul. Jastrzębskiej,  

 rozpoczęto działania w zakresie przyłączenia instalacji gazowych do budynków 

obiektów sportowych przy ul. Chrobrego i Jastrzębskiej. 
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Istotnym zdarzeniem w działalności obiektów piłkarskich w roku 2021 było 

osunięcie się na skutek obfitych opadów deszczu części skarpy w obiekcie przy 

ul. Młodzieżowej 273F w dzielnicy Zawada. Boisko piłkarskie nie zostało zniszczone, 

natomiast teren w bezpośrednim sąsiedztwie płyty boiska uległ osunięciu. Ze względów 

bezpieczeństwa boisko zostało wyłączone z rozgrywania spotkań piłkarskich, co stanowi 

dla klubu LKS Naprzód 46 Zawada niemałe utrudnienie w prowadzeniu działalności 

statutowej. 

 

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 2021 roku wsparcia to 600 000 zł. Liczba złożonych w roku minionym ofert 

wynosi 18. Tyle samo ofert podlegało ocenie merytorycznej. 

 

Lp. Nazwa klubu, który otrzymał dotację Wysokość dotacji 

1.  Klub Sportowy „Wicher Wilchwy” 70 000 zł 

2. Młodzieżowy Klub Sportowy „Zorza” Wodzisław Śląski 43 000 zł 

3. Klub Sportów Walki Boxing Odra 6 000 zł 

4. Ognisko Specjalistyczne TKKF „Karate-Do” 5 000 zł 

5. Ludowy Klub Sportowy „Naprzód 46 Zawada” 62 000 zł 

6. Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Relaks” 5 000 zł 

7. Międzyszkolny Klub Sportowy 43 000 zł 

8. Młodzieżowy Klub Piłkarski „Odra Centrum” Wodzisław 

Śląski 

85 000 zł 

9. Klub Sportowy „25 Kokoszyce” 36 000 zł 

10. Klub Sportowy „SKI TEAM” 15 000 zł 
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11. Uczniowski Klub Sportowy „Baszta” 32 000 zł 

12. Żeński Klub Koszykarski „Olimpia” 43 000 zł 

13. Akademia Sportowa „TOP TEAM” 25 000 zł 

14. Uczniowski Klub Sportowy „Strzał Wodzisław” 15 000 zł 

15. Uczniowski Klub Sportowy „Rapid” 8 000 zł 

16. Akademia Piłkarska „Odra Wodzisław”  15 000 zł 

17. Klub Sportowy „SWD” Wodzisław Śląski 90 000 zł 

18. Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski 2 000 zł 

 

 

 

Kultura 
 

 W Wodzisławiu Śląskim działa silna grupa jednostek organizacyjnych miasta 

zajmujących się kulturą. Mowa o Wodzisławskim Centrum Kultury, Miejskiej i Powiatowej 

Bibliotece 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 2021 roku znalazło się 

wiele wydarzeń i różnorodnych form aktywności. W organizacji wielu eventów pewnymi 

ograniczeniami były aktualne limity na salach. WCK było organizatorem koncertów, 

spektakli, przeglądów i festiwali: 

a) koncerty muzyczne (1350 osób) 

 TABU (323 osób), 
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 Eleni z zespołem (258 osób), 

 Paweł Domagała z zespołem (169 osób), 

 Andrzej Piaseczny (238 osób), 

 MishMatt (38 osób), 

 Krzesimir Dębski (142 osób), 

 Raz, Dwa, Trzy (182 osób), 

b) występy kabaretowe (1361 osób): 

 Kabaret Młodych Panów (cztery spotkania – 675 osób), 

 Kabaret Smile (dwa spotkania – 302 osoby), 

 Kabaret Paranienormalni (170 osób), 

 Piotr Bałtroczyk – stand-up (214 osób), 

c) spektakle teatralne (357 osób): 

 „Wyspa Kalina” (167 osób), 

 „Babski przekręt”(190 osób), 

d) koncerty online na żywo (19 449 osób): 

 Młodzieżowy Chór Miejski „Canticum Novum" i Młodzieżowa Orkiestra „Camerata 

Nova” ( 2549 odbiorców; Facebook oraz YouTube), 

 The Posit Collective (5 200 odbiorców; Facebook oraz YouTube), 

 The Thinners (2 800 odbiorców; Facebook oraz YouTube), 

 Just Friends (2 000 odbiorców; Facebook oraz YouTube), 

 Chwila Nieuwagi (4 000 odbiorców; Facebook oraz YouTube), 

 kwartet saksofonowy Saksoholicy (2 900 odbiorców; Facebook oraz YouTube), 

e) koncerty plenerowe w ramach cyklu „Brzmienie lata” (750 osób): 

 Just Friends (ok. 150 osób), 

 South Silesian Brass Band (ok. 150 osób), 

 Forward Girls & The Grooz Boys (ok. 150 osób), 

 Blueset (ok. 100 osób), 

 Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa (ok. 200 osób), 

f) festiwale (3 029 osób): 

 „16. Międzynarodowy Festiwal im. G. G. Gorczyckiego” – kościół WNMP 

(ok. 300 osób), 

 „Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi – Reggae Festiwal” – stadion (2 729 osób), 

g) imprezy współorganizowane lub organizowane w Wodzisławskim Centrum Kultury 

(880 osób): 

 wystawa konkursowa kanarków i ptaków egzotycznych (320 osób), 
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 Szlachetna Paczka (50 osób), 

 Koncert Śpiewającej Rodziny Kaczmarków – Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego 

Wieku (340 osób), 

 Dzień Edukacji Narodowej (170 osób). 

Rok 2021 to rok specyficzny, gdzie płynność działalności przerywana była 

ogłoszonymi lockdownami. Dla Wodzisławskiego Centrum Kultury znaczyło to tyle, że 

przez ponad trzy miesiące nie mogły odbywać się żadne wydarzenia muzyczne, teatralne 

czy taneczne. W tym trudnym roku w wydarzeniach impresaryjnych wzięło udział ponad 

3 000 osób. 

W Wodzisławskim Centrum Kultury funkcjonuje Kino Pegaz, z którego oferty 

w 2021 roku skorzystało 9 325 osób. Poniżej przeczytają Państwo 

o wydarzeniach/akcjach związanych z kinem. Kino w ramach stałych cykli zagrało: 

 Kino Tygodniowe – 303 seanse, 

 Kino Konesera – 36 seansów, 

 Kino Dzieci – 152 seanse, 

 Cykl Filmów Religijnych – 14 seansów, 

 Kino Seniora – dwa seanse, 

 Festiwal Kina Klasycznego – pięć seansów, 

 Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – 24 seanse (2300 widzów). 

Amatorski Ruch Artystyczny realizuje ofertę skierowaną do dzieci, młodzieży 

osób dorosłych oraz seniorów. W ramach ARA funkcjonowało 21 różnego rodzaju sekcji 

w tym: 17 zespołów/kół zainteresowań ARA: KTT Spin, Miraż, Teatr Tańca Memento, 

Dziecięcy Teatr Szydełko, Młodzieżowy Teatr Szydło, ZPiT Vladislavia, koło plastyczne, 

koło ceramiki, Dzieci Cioci Kloci, Klub Młodego Odkrywcy, Legomaniacy, Wodzisławska 

Orkiestra Rozrywkowa, Akrobreak, lekcje gry na pianinie, Artystyczna Rodzinka Seniorów 

„Nie Dejmy Sie” oraz Chór Mieszany Jadwiga, jak i zajęcia umuzykalniające dla maluchów 

pn. „Muzyka dla Smyka”. Dodatkowo harmonogram zajęć popołudniowych wzbogacały 

dodatkowe cztery sekcje działające na zasadach wynajmu sali: salsa – cztery grupy, kurs 

tańca towarzyskiego – trzy grupy, joga dla dorosłych – jedna grupa oraz gimnastyka dla 

Amazonek – jedna grupa. 

Uczestnicy zajęć ARA to grupa 750 osób. Miesięcznie odbywa się 340-400 zajęć 

z ich udziałem. W pierwszej połowie 2021 roku w każdym tygodniu odbywało się 

86 różnego rodzaju zajęć w ramach poszczególnych sekcji z rozdzieleniem na grupy 
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wiekowe. W związku z pandemią COVID-19 pod koniec marca oraz w kwietniu zajęcia 

przeniosły się na platformy online. W drugiej połowie 2021 w każdym tygodniu odbywały 

się z kolei 92 zajęcia w ramach poszczególnych sekcji z rozdzieleniem na grupy wiekowe.  

 Amatorski Ruch Artystyczny w 2021 roku mógł się pochwalić licznymi występami:  

a) 15 występów w WCK: 

 „ImproWizja" – taneczne improwizacje w wykonaniu Teatru Tańca Memento 

– wydarzenie online bez udziału publiczności, 

 XIX Wodzisławska Gala Taneczna MIX – Memento – wydarzenie online bez 

udziału publiczności, 

 spektakl dla dzieci zespołu Teatru Tańca Memento "Kraina Melodii", 

 „Sła-Wa” – benefis Wandy Bukowskiej przygotowany przez Zespół Pieśni i Tańca 

Vladislavia, zorganizowany w sposób hybrydowy przy udziale publiczności, 

połączony z transmisją online, 

 koncert galowy Spin „Taniec jest OK”, 

 gala sekcji Akrobreak na zakończenie sezonu zorganizowana w sposób 

hybrydowy przy udziale publiczności, połączona z transmisją online, 

 I edycja zawodów z akrobatyki tanecznej „Akrobreak Masters” jako 

współorganizacja Wodzisławskiego Centrum Kultury wraz z firmą Akrobreak, 

 dwa koncerty Mirażu na zakończenie sezonu artystycznego, 

 spektakl taneczny Teatru Tańca Memento "Flow", 

 spotkanie autorskie z Ireną Sauer i Artystyczną Rodzinką Seniorów „Nie Dejmy 

Sie”, 

 benefis Ireny Sauer i 45-lecie Artystycznej Rodzinki Seniorów „Nie Dejmy Sie”, 

 II edycja zawodów z akrobatyki tanecznej „Akrobreak Masters” – współorganizacja, 

 przesłuchania online do konkursu gawędziarskiego pn. „Fedrowani w godce” 

we współorganizacji ze Stowarzyszeniem Vladislavia, 

 koncert mikołajkowy Klubu Tańca Towarzyskiego SPIN, 

 spotkania ze św. Mikołajem dla Dzieci Cioci Kloci, 

b) występy podczas siedmiu wydarzeń miejskich i powiatowych: 

 Festiwal „Górnej Odry” organizowany przez powiat wodzisławski, 

 obchody Święta Konstytucji 3 Maja – występ Wodzisławskiej Orkiestry 

Rozrywkowej, 

 letni festyn na os. Piastów z występem Artystycznej Rodzinki Seniorów „Nie Dejmy 

Sie”, 
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 festyn w ramach pożegnania lata na os. Piastów z występem Artystycznej Rodzinki 

Seniorów „Nie Dejmy Sie”, 

 obchody Święta Niepodległości 11 listopada – występ Wodzisławskiej Orkiestry 

Rozrywkowej, 

 Jarmark Bożonarodzeniowy – występ Wodzisławskiej Orkiestry Rozrywkowej, 

c) udział w 12 wyjazdach na festiwale, przeglądy, warsztaty: 

 Turniej Tańca „School Dance” w Pawłowicach – udział zespołu tanecznego Miraż, 

 Krajowe Mistrzostwa IDO w Show i Jazz Dance w Szczawnie-Zdroju – udział 

zespołu tanecznego Miraż, 

 Krajowe Mistrzostwa Polski w Modern, Contemporary, Balet w Raszynie – udział 

zespołu tanecznego Miraż, 

 VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca VIVERSO w Rybniku – udział zespołu 

tanecznego Miraż, 

 28. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci 

Gór w Nowym Sączu – udział ZPiT Vladislavia, 

 warsztaty wyjazdowe w siedzibie ZPiT „Śląsk” w Koszęcinie dla tancerzy ZPiT 

Vladislavia, 

 Letnia Szkoła Tańca dla zespołu Miraż w Olzie, 

 koncert Artystycznej Rodzinki Seniorów „Nie Dejmy Sie” w Liceum Medycznym 

w Rybniku-Orzepowicach, 

 pokaz ZPiT Vladislavia dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

w Restauracji Ostrawa w Wodzisławiu Śląskim, 

 grudniowy koncert Artystycznej Rodzinki Seniorów „Nie Dejmy Sie” w Liceum 

Medycznym w Rybniku-Orzepowicach, 

 Ogólnopolski Festiwal Tańca Dzieci i Młodzieży Dzieci Dzieciom „Bez Barier” 

w Żorach – udział KTT Spin oraz zespołu Miraż, 

 Mistrzostwa Świata IDO Zespołów Jazz, Modern i Balet w Warszawie – udział 

zespołu Miraż. 

Zespoły zdobyły w 2021 roku łącznie 44 prestiżowe nagrody na konkursach 

ogólnopolskich, a także tych o randze światowej.  

Informacje na temat oferty Amatorskiego Ruchu Artystycznego „ARA” działającego 

w Wodzisławskim Centrum Kultury są dostępne: 

 na stronie WCK www.wck.wodzislaw-slaski.pl, 

 na fanpage’ach na Facebooku WCK i ARA, 

http://www.wck.wodzislaw-slaski.pl/
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 na fanpage’ach poszczególnych zespołów: Szydło, Szydełko, Miraż, KTT SPIN, 

ZPiT Vladislavia, Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa, Akademia Techniczna 

Małolata, TT Memento, Akrobreak, Artystyczna Rodzinka Seniorów „Nie Dejmy 

Się”, Ciocia Klocia Kreatywna Animacja, Havana Salsa Club. 

W ofercie WCK na 2021 rok znalazło się również szereg działań z zakresu 

edukacji kulturalnej oraz innych działań społeczno-kulturalnych realizowanych m.in. 

w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne. 

Oferta edukacyjno-kulturalna dla placówek oświatowych (1 300 osób): 

 spektakl online dla przedszkoli i kl. I-III szkół podstawowych pt. „(Nie)Brzydkie 

kaczątko” w wykonaniu Teatru Prym Art,  

 projekcje filmowe „Magiczne Muzeum” dla placówek oświatowych, 

 projekcja filmu „Ella Bella Bingo” dla placówek oświatowych,  

 projekcja filmu „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai – Rabuś z Pociągu”, 

 koncert zespołu Miraż dla placówek oświatowych, 

 spotkanie z Mikołajem dla placówek oświatowych (419 osób), 

 Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej dla uczniów miejskich placówek edukacyjnych, 

październik-grudzień (2 300 osób). 

Akcja Zima 2021 – „Ferie z innej bajki”: 

 trzy zajęcia teatralne prowadzone przez Teatr Szydło: „Teatralne skarpeciaki 

z Dorotką z Krainy Oz”, „Stolikowy teatr Kamishibai z Wesołym Groszkiem”, 

„Stolikowy teatr Kamishibai z Blaszanym Drwalem”, 

 cztery zajęcia taneczno-ruchowe: „Akrobatyczne wygibasy z Dzielnym Lwem” 

(prowadzenie: Marcin Kost), „Zabawy taneczno-ruchowe z Myszką Minnie” 

(prowadzenie: Ciocia Klocia), „Zabawy taneczno-ruchowe z Superbohaterami” 

(prowadzenie: Szkoła Tańca i Animacji „Tańczymy” z Żor), „Bajkowe warsztaty 

taneczne ze Śpiącą Królewną” (prowadzenie: Teatr Tańca Memento), 

 dwa zajęcia plastyczne: „Bajkowa garderoba Królowej Kier i Alicji z Krainy Czarów 

– tworzenie bajkowych kostiumów”, „Plastyczne zabawy sensoryczne z Królową 

Trefl – domowa ciastolina”.  

Ogólna aktywność związana z postami w serwisie Facebook (dziewięć filmików): 

538 (średnio ok. 60 interakcji jednego posta, tj. polubienia, komentarze, udostępnienia). 
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Konkursy (33 osoby): 

 konkurs plastyczny „Zima jak z bajki” skierowany do dzieci w wieku 6-9 lat 

(20 osób), 

 konkurs na bajkowe przebranie dla dzieci w wieku 4-9 lat (pięć osób), 

 konkurs literacki pt. „Zimowa opowieść” dla dzieci w wieku 10-14 lat (osiem osób).  

Akcja Lato 2021: 

 16 seansów filmowych w ramach Wakacyjnego Kina Dzieci (947 widzów), 

 trzy warsztaty plastyczne (44 osoby): „Mozaikowa biżuteria/breloczek” – warsztaty 

artystyczne, prowadzenie: Julia Jarząbek (13 osób), „Filonek bezogonek” – zajęcia 

plastyczno-filmowe (jedna osoba), „Malowanie plastrów drewna” – zajęcia 

plastyczne (15 osób), „Miś ze słomy” – zajęcia plastyczne (15 osób), warsztaty 

architektoniczne „Budowanie makiety miasta z naturalnych surowców” – zajęcia 

warsztatowe, prowadzenie: Szkoła Rysunku kreARTywni z Wodzisławia Śląskiego 

(14 osób) oraz zajęcia dla maluchów pn. „Kwiatowa ciastolina” – zajęcia 

sensoplastyczne (dziewięć osób), 

 jedne zabawy animacyjne: „Hocki klocki Cioci Kloci” – zabawy animacyjne (sześć 

osób), 

 cztery warsztaty teatralno-plastyczne (40 osób), 

 „Kamishibai” – warsztaty teatralne (10 osób), 

 „Skarpetkowe pacynki w teatrze okienkowym” – warsztaty teatralne (14 osób), 

 „Balonowe lalki teatralne” – warsztaty teatralne (16 osób), 

 Dwa festyny „Kolory lata” – zabawy i animacje na wodzisławskim rynku (90 osób), 

zabawy i animacje w WCK (10 osób). 

Łącznie w zajęciach artystycznych wzięło udział 213 dzieci. 

Strefa rodzinnej aktywności (185 osób): 

 Rodzinne Spotkania z Teatrem – spektakl online „(Nie)Brzydkie kaczątko” Teatr 

Prym Art, 

 Bawmy Się Razem – „Hokus pokus, czyli tworzymy czarodziejskie kapelusze” 

(siedem osób),  

 Rodzinne Spotkania z Teatrem – widowisko iluzjonistyczne „Poza wyobraźnią”, 

iluzjonista Adrian Mitoraj (104 osoby), 

 Bawmy Się Razem – cykl zajęć dla dzieci i rodziców „Ptasie mobile” – warsztaty 

artystyczne (osiem osób), 
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 Rodzinne Spotkania z Teatrem – spektakl „Skrzydlaty odlot”, Teatr Kultureska 

(70 osób), 

 Zabawy Wokół Kina z bohaterami filmu „Mała Wielka Stopa 2 – w Rodzinie Siła” 

(14 osób), 

 Rodzinne Spotkania z Tańcem (103 osoby). 

Warsztaty w ramach cyklu „Tu i teraz” (49 osób): 

 „Tu i teraz” – warsztaty artystyczne „Doniczka w starym stylu”, prowadzenie: Julia 

Jarząbek (trzy osoby), 

 „Tu i teraz” – warsztaty „Uwolnij ciało”, prowadzenie: Małgorzata Karwot 

(pięć osób), 

 „Tu i teraz” – warsztaty kiszenia kapusty „Życie w zgodzie z naturą”, prowadzenie: 

ojciec franciszkanin Oscar Puszkiewicz (dziewięć osób). 

Cykl spotkań „COOLturalny gość WCK”: 

 spotkanie online z zespołem Opozycja, 

 spotkanie online z Kazimierzem „Kosą” Rychlikowskim, 

 spotkanie online z Grzegorzem Meislem, 

 stylowy COOLturalny gość WCK – spotkanie z Nikoletą Ojcowicz-Kost (pięć osób), 

 spotkanie wokół filmowych inspiracji z Krzysztofem Bogoczem (siedem osób), 

 spotkanie z Sabiną Szewczyk (10 osób). 

W kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych i koordynacji projektów 

należy przywołać projekt „Język na stadionach – język tolerancji”, na realizację którego 

Wodzisławskie Centrum Kultury pozyskało dofinansowanie z Narodowego Centrum 

Kultury z programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021”. Okres realizacji to kwiecień- 

-październik 2021 roku. Łączna liczba uczestników projektu wyniosła 153. Przygotowane 

i przeprowadzone spotkania warsztatowe i akcje to: 

 warsztaty kreatywnego pisania Loesje i redakcji końcowej (21 osób), 

 warsztaty krótkich form Loesje (20 osób),  

 warsztaty poświęcone emocjom w sporcie (23 osoby), 

 warsztaty pozytywnego kibicowania dla młodych pasjonatów sportu (21 osób),  

 warsztaty przeciwdziałania mowie nienawiści dotyczące poszukiwania narzędzi 

reagowania na przemoc słowną (20 osób),  

 warsztaty z komentatorem sportowym (12 osób), 
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 warsztaty „frazeosporcizmy” – udział wychowanków Wodzisławskiej Placówki 

Wsparcia Dziennego „Dziupla” (20 osób), 

 konkurs na mema pt. „Język stadionów – język tolerancji” (sześć osób), 

 spotkanie podsumowujące (10 osób), 

Inne (321 osób): 

 Mikołajki z WCK – spektakl „Zaczarowana kraina Lodu” oraz upominki (261 osób), 

 Festiwal Dokumentu „Optyka wymienna” (12 osób), 

 Wodzisławski Festiwal Wokalny „Zostań idolem”(130 osób), 

 kurs dla nauczycieli, wychowawców przedszkolnych i instruktorów teatrów 

amatorskich (18 osób). 

Ważną działalnością Wodzisławskiego Centrum Kultury w 2021 roku było 

redagowanie, wydawanie i dystrybucja bezpłatnego miesięcznika społeczno- 

-kulturalnego pt. „Gazeta Wodzisławska”, który promuje i relacjonuje nie tylko 

wydarzenia realizowane przez WCK, ale i inne przedsięwzięcia odbywające się na terenie 

Wodzisławia Śląskiego.  

W miesięczniku znajdowały się przydatne dla mieszkańców informacje 

o charakterze społecznym, inwestycyjnym czy urzędowym. Materiały dotyczące 

różnorodnej działalności jednostek miejskich, w tym WCK, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 

Publicznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM”, Muzeum i innych, 

zamieszczane były zarówno w wydawanym sukcesywnie miesięczniku, jak i na portalu 

internetowym gazety oraz profilu Facebook. Były to nie tylko artykuły, wywiady, zapowiedzi 

i relacje z imprez, ale także obszerne fotorelacje.  

W roku 2021 wydanych zostało 12 numerów „Gazety Wodzisławskiej”. Miejski 

miesięcznik jest wydawnictwem mocno nakierowanym na odbiorcę, czyli mieszkańców 

Wodzisławia Śląskiego. To gazeta, która tworzona jest z myślą o potrzebach 

wodzisławian. Ważna jest jej użyteczność. Ponadto, mając na uwadze konieczność 

tworzenia wydawnictwa atrakcyjnego dla odbiorcy, autorzy wiele miejsca poświęcali 

sprawom, które są bliskie wodzisławianom: opisywane były wydarzenia z ich udziałem, 

pokazywana była działalność poszczególnych członków naszej społeczności, 

dokumentowane były ważne dla miasta chwile. W gazecie zamieszczane były także 

różnorodne informacje praktyczne. Od ogłoszeń, programów imprez, zapowiedzi 

wydarzeń po instrukcje postępowania w przypadku różnych spraw urzędowych. Ważnym 

w „Gazecie Wodzisławskiej” działem była też oczywiście przestrzeń poświęcona 
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działalności Urzędu Miasta i jego jednostek. To z tych stron czytelnik otrzymywał szereg 

sprawdzonych i odpowiednio podanych informacji dotyczących działań prezydenta, 

uchwalonych aktów prawnych czy zarządzeń obejmujących większość lokalnego 

społeczeństwa. Poza wydaniem papierowym „Gazety Wodzisławskiej” miesięcznik jest 

obecny również w sieci. Gazeta miała swoją stronę internetową oraz fanpage na 

Facebooku. Obecność „Gazety Wodzisławskiej” na Facebooku pozwala nie tylko dotrzeć 

do innej grupy docelowej, ale również uzupełnić informacje drukowane o bogate galerie 

zdjęć. Ponadto obecność czasopisma w mediach społecznościowych to możliwość 

nieograniczonego kontaktu z czytelnikami. Wydanie papierowe korespondowało z tym, co 

dzieje się w świecie wirtualnym.  

 

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. 

Wszystkie te zadania zrealizowano w 2021 roku. 

 W 2021 roku dotacje na działalność Biblioteki wynosiły: 

 1 581 960 zł – dotacja miasta Wodzisławia Śląskiego, 

 150 000 zł – dotacja powiatu wodzisławskiego, 

 48 461 zł – Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, 

zadanie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych", 

 50 000 zł – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, 

zadanie „Biblioteka BLISKO Ciebie”. 
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Przejdźmy do tematu księgozbioru. Łączna liczba zbiorów bibliotecznych wynosi 

191 268 egzemplarzy. Ze środków samorządowych za 2021 rok zakupiono 

4189 woluminów za sumę 101 905,31 zł, w tym: ze środków powiatu wodzisławskiego 

wydatkowano kwotę 31 807,59 zł. Priorytetem gromadzenia zbiorów jest Biblioteka 

Główna, do której trafiło 2847 książek na kwotę 70 913,83 zł. Dla filii zakupiono 

1342 egzemplarze książek za kwotę 30 991,48 zł. Z dotacji Biblioteki Narodowej 

zakupiono 2037 egzemplarzy za kwotę 48 461 zł. Biblioteka pozyskała również dary od 

czytelników i instytucji w postaci 1035 książek na kwotę 18 919 zł. Ponadto zakupiono 

oraz otrzymano w darze 77 gier. Łącznie MiPBP posiada 219 różnorodnych gier 

planszowych. W ubiegłym roku wypożyczyła 915 gier. Co więcej, w roku 2021 zakupiono 

907 płyt CD i DVD oraz audiobooków na łączną kwotę 23 092,38 zł, w tym: 338 sztuk płyt 

CD i DVD o wartości 11041,16 zł oraz 559 książek audio na sumę 12 001,22 zł. Stan 

zbiorów Działu Muzycznego na koniec 2021 roku wynosił 22 423 egzemplarzy, w tym: 

płyty CD, DVD – 10 372 egzemplarzy, książki audio – 4408 egzemplarzy, książka 

mówiona – 398 sztuk, płyty gramofonowe – 5933 nuty, książki – 1312 egzemplarzy. 

 W kwestii czytelnictwa: w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 

zarejestrowano 8 250 czytelników, którzy odwiedzili jednostkę 71 981 razy i wypożyczyli 

161 491 egzemplarzy zbiorów. 

 

Czytelnictwo i działalność Biblioteki Głównej oraz filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Wodzisławiu Śląskim w 2021 roku 

Centrala lub 

filia  

Liczba 

czytelników 

Liczba odwiedzin 

czytelników 

wypożyczających 

książki 

Liczba 

wypożyczeń 

książek na 

zewnątrz 

Liczba książek 

zakupionych 

Centrala 6 209 55 542 125 673 4 578 

Filia nr 1 

Wilchwy 

218 1 846 4 346 270 

Filia nr 2 

Szpital 

105  323 998  136 
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Filia nr 5 

Radlin-Remiza 

171  804 2 654 195 

Filia nr 9 

Kokoszyce 

227  2 493  3 523 216 

Filia nr 10 

Zawada 

241 1 400 2 748 218 

Filia nr 13 

os. XXX-lecia 

898 7 712 17 504 400 

Filia nr 15 

Jedłownik 

181 1 861 4 045 213 

Łącznie 8 250 71 981 161 491 6 226 

 

 

 

W 2021 roku, pomimo spadku zarejestrowanych czytelników, aktywność 

odwiedzających Bibliotekę użytkowników utrzymywała się na podobnym poziomie jak 

w roku poprzednim. Czasowe zamknięcie szkół i uczelni oraz nauka w trybie online bądź 

hybrydowym nie spowodowała spadku zapotrzebowania na lektury i opracowania czy 

literaturę naukową, które było na podobnym poziomie jak w minionych latach. 

W 2021 roku, mimo wciąż trwającej pandemii i związanych z nią ograniczeń, wzrosła 

liczba odwiedzin oraz liczba wypożyczeń zbiorów. Jednostka zanotowała również duży 

wzrost zamówień czytelniczych, co wskazuje na chęć i potrzebę przeczytania przez 

czytelników konkretnych tytułów książek (szczególnie nowości). Łącznie zrealizowano 

9 534 zamówień (o 2 253 więcej w porównaniu z 2020 rokiem). Powyższe dane wskazują, 

że oferta instytucji jest atrakcyjna dla czytelników.  

W tym miejscu opiszemy najważniejsze działania promocyjne w zakresie 

upowszechniania czytelnictwa dla dorosłych. W 2021 roku ciekawym sposobem na 

promocję czytelnictwa w trudnych pandemicznych czasach była realizacja projektu 

„Biblioteka Blisko Ciebie” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. 

Interesujący projekt napisany przez zespół bibliotekarzy umożliwił dzięki pozyskanym 

środkom organizację wielu ciekawych wydarzeń dla mieszkańców miasta i powiatu. 
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W jego ramach w okresie od września do listopada w Bibliotece odbyły się następujące 

imprezy i warsztaty:  

 „BIBLIOspacer” – śladami dawnego Wodzisławia Śląskiego, prelekcja w Bibliotece  

i prezentacja dyrektora Muzeum oraz spacer ulicami naszego miasta; w czasie 

wydarzenia zakończonego piknikiem na „Trzech Wzgórzach” uczestnicy poznali 

historię wybranych miejsc na Starówce,  

„BIBLIOwarsztaty” – cykl różnorodnych warsztatów w Bibliotece prowadzonych 

przez profesjonalistów: wykonanie biżuterii ze sznurka, kartki świątecznej, stroiku 

świątecznego; warsztaty odbywały się w Bibliotece oraz w sali dworca kolejowego, 

 „Pisarki Blisko Ciebie” – spotkanie literackie autorek z regionu i piszących 

o regionie: Magdalena Starosta, Weronika Tomala, Beata Agopsowicz, Samanta 

Opic, Monika Fibic wraz z promocją książek, 

 „BIBLIOpodróż” – spotkania podróżnicze z Sonią Bałą: „500 km autostopem przez 

Azję” dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych, 

 „Noc Bibliotek” – ogólnopolska akcja, w ramach której zorganizowano spotkanie 

z podróżnikiem Robertem Gondkiem pt. „Afryka moich marzeń” oraz lokalnymi 

wystawcami, którzy przygotowali wiele atrakcji, m.in. pokaz parzenia kawy, 

prezentację właściwości kamieni szlachetnych i biżuterii „Moc kamieni”, wykład na 

temat destylacji olejków eterycznych oraz naturalnych kosmetyków. 

Wszystkie powyższe spotkania odbyły się stacjonarnie i cieszyły się dużym 

zainteresowaniem czytelników, a warsztaty rękodzieła przyczyniły się do innej niż 

dotychczas promocji naszej instytucji. 

Również spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, który działa dzięki 

projektowi Instytutu Książki, odbywały się w reżimie sanitarnym stacjonarnie. Miało 

miejsce 10 spotkań, które były doskonałą promocją ciekawej literatury, czytania i Biblioteki.  

Ponadto wraz z innymi instytucjami Biblioteka wzięła również udział 

w Powiatowym Festiwalu Kultury, w ramach którego przygotowano kiermasz książek, 

płyt i spotkania autorskie oraz cykl konkursów i animacji dla dzieci. 

W roku 2021 jednostka zorganizowała spotkania autorskie dla dorosłych: 

a) spotkania stacjonarne z:  

 Izabelą Gardian – spotkanie z poezją,  

 Leszkiem Sobeczką i Adamem Markiem – wieczór z poezją w męskim 

wydaniu, 
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 Ewą Kassalą – promocja książki „Maria Magdalena”.  

 Krystyną Kobyłecką – wieczór poetycki,  

 Marią Pawliczek – „Nie mów nikomu, co się dzieje w domu”,  

 Maciejem Marciszem – promocja „Książki o przyjaźni”,  

 Karoliną Wójciak – spotkanie z powieściopisarką, autorką 11 poczytnych 

powieści, mieszkającą w Kanadzie (spotkanie dofinansowane ze środków 

DKK),  

 Haliną Sochą – „Wiktoria”. 

b) spotkania online: cykl spotkań „Znajdziesz mnie w bibliotece” – seria filmików 

poczytnych autorów promujących wodzisławską Bibliotekę w ramach 

Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek; wodzisławska instytucja włączyła się 

również w promocję albumu „Wyjątkowe miejsce” wydanego przez powiat 

wodzisławski.  

Innym ciekawym wydarzeniem było Narodowe Czytanie, w ramach którego 

w parku miejskim zorganizowano spektakl Teatru Wodzisławskiej Ulicy pn. „Moralność 

pani Dulskiej”, który cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. 

W minionym roku „Galeria pod fikusem” (zlokalizowana w Bibliotece Głównej) oraz 

„Galeria Warto” (działająca w Filii nr 13) przygotowały różnorodne wystawy. Do 

najciekawszych należały: wystawa plakatów „W domu wszystko dobrze”, „Polacy czy 

Niemcy” – wystawa z Biblioteki Śląskiej z okazji 100. rocznicy Plebiscytu na Górnym 

Śląsku, „Cyjanotypia”, „Wodzisławskie widoki” Marty Kołodziejczyk oraz wystawy 

rękodzieła, kolekcjonerskie, pokonkursowe, np. plakatów promujących czytanie „Książki 

chwytaj i czytaj”. 

W roku 2021 jednostka zrealizowała następujące działania promujące 

czytelnictwo dzieci i młodzieży (w pierwszej połowie roku wydarzenia odbywały się 

głównie online): 

 ferie w Bibliotece „Zimowe bajkoczytanki” (online), 

 „Czytanie na Ekranie” – „Kicia Kocia – Zima” – filmiki dla przedszkolaków (online), 

 „Dzień Dziecka w Bullerbyn” – filmiki dla przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka 

(online), 

 „Słoń Trąbalski” – filmik z okazji XX-lecia kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” 

(online), 
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 konkursy plastyczne, literackie, planszowe: „Zgadnij kto to?”, „Babciu, Babciu, coś 

Ci dam", „Moja ulubiona książka”, „Baśniowe malowanie – z Andersenem 

świętowanie”, „Plakat na stulecie powstań śląskich”, „Kto przytuli Misia?”, konkursy 

stacjonarne połączone z wystawą prac i rozdaniem nagród, 

 wystawy tematyczne książek, np. z okazji Dnia Kota, Dnia Dinozaura, Dnia Żółwia, 

Międzynarodowego Dnia Kropki. 

 wakacje letnie to powrót do spotkań stacjonarnych z czytelnikami w Bibliotece 

i organizacja „Wakacji z Biblioteką w parku miejskim” (spotkanie z policjantem, 

czytanie na polanie, spektakle teatralne), następnie organizacja cyklu „Czytające 

brzdące” – głośne czytanie dla przedszkolaków, „Biblioteka z niespodzianką” 

– zabawy literackie, „W to mi graj” – gry planszowe, „Radość czytania” – głośne 

czytanie dla pierwszoklasistów, „Bajeczki w piąteczki” – zabawa z książką dla 

dzieci i rodziców. 

Wodzisławska Biblioteka brała udział w różnorodnych akcjach czytelniczych 

i świętach książki, m.in.: 

 „Cała Polska Czyta Dzieciom” (online), 

 „Wieczór z Andersenem” – „Quizowanie z Andersenem” (online),  

 Międzynarodowy Dzień Poezji (online), 

 Międzynarodowy Dzień Książki – filmik edukacyjny „Jak powstaje książka” (online),  

 „Ogólnopolski Tydzień Bibliotek” – „Znajdziesz mnie w bibliotece” (online), 

 „Noc Bibliotek” – „Czytanie wzmacnia”, w ramach której odbyło się spotkanie dla 

dzieci, 

 projekcja filmu „Operacja Człowiek w Czerni” – poczęstunek i warsztaty 

bębniarskie oraz gry i zabawy dla dzieci (stacjonarnie), 

 Światowy Dzień Pluszowego Misia (stacjonarnie). 

„Mała książka, wielki człowiek” – to już IV edycja projektu Instytutu Książki,  

w którym udział brała Biblioteka w roku minionym. Projekt cieszył się powodzeniem wśród 

dzieci od 3. do 6. roku życia. Rozdano 20 wyprawek. 

Jednostka dodatkowo w roku ubiegłym promowała cykl spotkań z planszówkami 

„Głową i kostką”, które cieszą się w instytucji dużą popularnością. Zorganizowano cykl 

spotkań wakacyjnych, które są kontynuowane w wybrane środy i soboty. 
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W roku 2021 MiPBP zorganizowała spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży 

(spotkania stacjonarne) z: 

 Ewą Chotomską, 

 Zuzanną Trojnacką-Dasiak, 

 Wojciechem Widłakiem, 

 Grzegorzem Kasdepkem, 

 Moniką Fibic, 

 Grzegorzem Nowakowskim. 

W sumie książnica stoi za organizacją 188 imprez, w których wzięło udział 

3 842 uczestników. 

 Kolejnym zagadnieniem dotyczącym funkcjonowania Miejskiej i Powiatowej 

Biblioteki Publicznej jest obsługa osób niepełnosprawnych i specjalnych grup 

użytkowników. Trzeba zaznaczyć, że miniony rok nie sprzyjał działaniom na rzecz osób 

chorych i niepełnosprawnych. Ograniczanie kontaktów, konieczność zminimalizowania 

wyjść z domu, izolacje, kwarantanny spowodowały, że osoby te nie odwiedzały jednostki 

tak często jak kiedyś. Zwiększono limity wypożyczeń książek, książek audio oraz płyt 

z muzyką z możliwością kilkukrotnej prolongaty. Często członkowie rodziny lub 

opiekunowie wypożyczali zbiory dla swoich bliskich i podopiecznych. Co istotne, 

w 2021 roku zorganizowano kilka wystaw przy współpracy instytucji zajmujących się 

działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych. Były to np. „Ukryte piękno – artystyczna 

podróż przez różne formy terapii” – jubileuszowa wystawa twórczości plastycznej 

uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Perła”, wystawy rękodzieła „Wiosenne 

impresje” oraz „Zobacz świat inaczej” – wystawy prac plastycznych zorganizowane przez 

Terapeutyczne Przedszkole „Okno na świat”. Łącznie zorganizowano 14 wydarzeń 

o charakterze integracyjnej i aktywnej edukacji dla osób niepełnosprawnych. W 2021 roku 

w Dziale Muzycznym zarejestrowano 12 czytelników z dysfunkcją wzroku, posiadających 

legitymację PZN, którzy wypożyczyli 1355 zbiorów. Dział Muzyczny MiPBP jest 

w posiadaniu zbiorów dla czytelników niepełnosprawnych: 398 egzemplarzy książki 

mówionej oraz 4 408 książek audio. W Wypożyczalni dla Dorosłych zgromadzono 

221 egzemplarzy książek z tzw. dużą czcionką (w minionym roku zakupiono 70 książek). 

Książnica odnotowała 213 wizyt osób niewidomych i niedowidzących, którym 

wypożyczono 1355 książek audio. Wiele osób starszych i niepełnosprawnych korzysta 

z pomocy rodziny, przyjaciół i znajomych przy wypożyczaniu zbiorów. Warto zaznaczyć, 

że MiPBP posiada jedną filię zlokalizowaną na terenie Szpitala nr 1 (SPOZ). Na koniec 
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2021 roku filia ta posiadała 3 725 egzemplarzy książek, z których korzystało 

105 zarejestrowanych czytelników. Bibliotekarzem w tym miejscu jest pracownik szpitala, 

który dodatkowo wykonuje inne czynności administracyjne. Filia służy personelowi 

medycznemu i pacjentom. Na każdym oddziale umieszczono informację o możliwości 

zamówienia książek telefonicznie. Te dostarcza bibliotekarz.  

Skupmy się teraz na działalności informacyjnej Biblioteki. Katalog książnicy 

w Wodzisławiu Śląskim prowadzony jest w systemie SOWA. Umożliwia czytelnikowi 

sprawdzenie dostępności, przeglądanie, zamawianie poszukiwanych zbiorów. 

W minionym roku spis płyt CD, DVD oraz książek audio systematycznie uzupełniany był 

na stronie internetowej instytucji o tytuły utworów, krótkie recenzje oraz miniatury okładek. 

Łącznie zanotowano 101 356 odsłon strony internetowej MiPBP i 26 937 unikalnych 

użytkowników domeny. Przypomnijmy, że Biblioteka to także 26 stanowisk 

komputerowych z publicznym dostępem do Internetu. W ciągu 12 miesięcy 2021 roku 

jednostka zarejestrowała 71 981 fizycznych odwiedzin oraz 101 356 wirtualnych. Liczba 

egzemplarzy udostępnionych na miejscu wynosi 3 917, a liczba pobranych z zasobów 

elektronicznych dokumentów (zasobów, do których jednostka umożliwia dostęp) równa 

się 32 991. Z wypożyczeń międzybibliotecznych skorzystało 30 osób, dla których 

książnica sprowadziła 48 książek z 20 bibliotek w Polsce.  

Bibliografia regionalna jest przygotowywana na podstawie prasy lokalnej (głównie 

na podstawie artykułów z „Nowin Wodzisławskich”, „Nowin Rybnickich”, „Gazety 

Wodzisławskiej”, „Dziennika Zachodniego”. Ze sporządzonej bibliografii można korzystać 

poprzez katalog OPAC. Do końca 2021 roku opracowano i zmodyfikowano 6 040 rekordy. 

Bibliografia służy głównie dzięki bibliotekarzom, którzy dla czytelników wyszukują 

materiały. Czytelnia posiada 44 tytuły czasopism. 

Działania Biblioteki promowane są poprzez stronę internetową 

www.biblioteka.wodzislaw.pl, serwisy Facebook, Instagram oraz portal miasta 

Wodzisławia Śląskiego i powiatu wodzisławskiego, jak i lokalne media. 

 

Muzeum 

 Działalność wodzisławskiego Muzeum w 2021 roku można zaprezentować 

poprzez ukazanie m.in. prowadzonych badań własnych, badań zleconym innym 

podmiotom, wydawnictw i publikacji naukowych czy przeprowadzonych warsztatów. 
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Badania własne: 

 Wodzisław Śląski stan. 11, Galgenberg – badania wykopaliskowe na 

średniowiecznym i nowożytnym miejscu straceń, sierpień-październik 2021 roku, 

działania nad opracowaniem wyników badań oraz odkrytym materiałem 

zabytkowym, 

 Wodzisław Śląski, ul. ks. płk. W. Kubsza 2 – w trakcie remontu siedziby Muzeum 

w pałacu Dietrichsteinów pobrano do badań dendrologicznych 

i dendrochronologicznych próbki drewna z rozebranej więźby dachowej, 

 Wodzisław Śląski, ul. Bracka 13S – dokumentacja fotograficzna zabytkowej willi 

lekarzy z początku XX wieku, wchodzącej w skład zespołu budynków 

Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dra A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, 

 badania archiwalne i terenowe losów powstańca Franciszka Matuszczyka (1889- 

-1921), które zaowocowały wystawą i publikacją. 

Badania terenowe – zlecone innym podmiotom: 

 Wodzisław Śląski stan. 11, Galgenberg – nieinwazyjne badania geofizyczne, 

rozpoznanie terenu przed pracami wykopaliskowymi (dr M. Furmanek). 

Wystawiennictwo: 

 wystawa plenerowa pt. „Zapomniany bohater Franciszek Matuszczyk. Wystawa na 

100-lecie śmierci”, 19 sierpnia-31 grudnia 2021 roku (Galeria Muzeum). 

Wydawnictwa: 

 Kinga Kłosińska, Sławomir Kulpa „Zapomniany bohater Franciszek Matuszczyk”, 

Wodzisław Śląski 2021, 

 Sławomir Kulpa „Wodzisławskie piwo PALOCZAJ”, Wodzisław Śląski 2021, 

 Sławomir Kulpa „Wodzisław Śląski. Baszta rycerska na Grodzisku. Dawny 

Zameczek Myśliwski Edwarda Braunsa”, Wodzisław Śląski 2021, 

 Sławomir Kulpa „Wodzisław Śląski w obliczu ognia”, Wodzisław Śląski 2021. 

Wystąpienia i wykłady:  

 Sławomir Kulpa „Dzieje zameczku myśliwskiego Edwarda Braunsa w Wodzisławiu 

Śląskim (1867-2021)" – „W kręgu arystokratycznych siedzib myśliwskich" 

– 7-9 października 2021 roku, konferencja międzynarodowa w Pszczynie, 

 Sławomir Kulpa „Historia wieży romantycznej” – 14 lipca 2021 roku, Wieża 

Romantyczna w Wodzisławiu Śląskim, 
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 Piotr Hojka „Marsz śmierci Oświęcim-Wodzisław” – luty 2021 roku, konferencja 

w Chorzowie, 

 Piotr Hojka „Nie tylko Baszta. Tajemnice lasu na Grodzisku” – czerwiec 2021 roku,  

Wieża Romantyczna w Wodzisławiu Śląskim, 

 Piotr Hojka „Walki podczas III powstania śląskiego na ziemi wodzisławskiej” 

– sierpień 2021 roku, Wodzisław Śląski. 

Publikacje naukowe, opracowania zwarte, artykuły:  

 Piotr Hojka „Pogrzeb dziekana Antoniego Roboty, czyli historia pewnego zdjęcia” 

[w:] „Herold Wodzisławski” nr 1 (65), 2021, 

 Piotr Hojka „Ziemia Wodzisławska. Ville circa Zary et Wladislaviam” [w:] „Herold 

Wodzisławski” nr 1 (65), 2021, 

 Piotr Hojka „Bitwa o Wodzisław 1921” [w:] „Nowiny Wodzisławskie” nr 18 i „Herold 

Wodzisławski” nr 2 (66), 2021,  

 Piotr Hojka „Ziemia Wodzisławska cz. 2. Ducatus Vuladislaviensis i Status Minor 

Vladislaviensis” [w:] „Herold Wodzisławski” nr 2 (66), 2021, 

 Piotr Hojka „Symbol Wodzisławia, wieża kościoła WNMP” [w:] „Herold 

Wodzisławski” nr 2 (66), 2021, 

 Artur Marcisz, Piotr Hojka „Wodzisław Śląski to już nie jedyny miejski Wodzisław 

w Polsce” [w:] „Nowiny Wodzisławskie”, 2021, 

 Arkadiusz Biernat, Piotr Hojka „Wodzisław Śląski był zrównany z ziemią niemal jak 

Warszawa. Mija 76 lat od dramatycznych i krwawych walk” [w:] „Dziennik 

Zachodni”, 2021. 

Inne opracowania: 

 Mirosław Furmanek „Sprawozdanie z badań nieinwazyjnych wzgórza Galgenberg 

w Wodzisławiu Śląskim”, Wrocław 2021, 

 Agata Sady-Bugajska „Wyniki analizy archeobotanicznej prób glebowych 

ze stanowiska nr 11 w Wodzisławiu Śląskim (Galgenberg)”, Katowice 2021, 

 Małgorzata Kapczyńska „Dokumentacja prac konserwatorskich przy zabytkach 

ruchomych. Wodzisław Śląski, Stare Miasto”, Bytom 2021, 

 Małgorzata Kapczyńska „Dokumentacja prac konserwatorskich przy zabytkach 

archeologicznych. Umowa o dzieło nr 4/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku”, 

Bytom 2021, 

https://ogr310.webwave.dev/herold-wodzislawski-nr-65---12021?wwShowPage=59997f104f30c0e99c715ccdf94ddb2ba9ea5ec2646ed9800f5ece9aeb433c1f
https://wodzislaw-slaski.pl/_files/articles/aktualnosci/2021/wrzesie%C5%84/herold%20wodzis%C5%82awski%202%2066%202021%20ONLINE.pdf?fbclid=IwAR15DlFfc6k4OWr0IMHlact9ezrS5tRttb1UrIwBMtqIC97RCFSt12rbJcE
https://wodzislaw-slaski.pl/_files/articles/aktualnosci/2021/wrzesie%C5%84/herold%20wodzis%C5%82awski%202%2066%202021%20ONLINE.pdf?fbclid=IwAR15DlFfc6k4OWr0IMHlact9ezrS5tRttb1UrIwBMtqIC97RCFSt12rbJcE
https://wodzislaw-slaski.pl/_files/articles/aktualnosci/2021/wrzesie%C5%84/herold%20wodzis%C5%82awski%202%2066%202021%20ONLINE.pdf?fbclid=IwAR15DlFfc6k4OWr0IMHlact9ezrS5tRttb1UrIwBMtqIC97RCFSt12rbJcE
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 Małgorzata Kapczyńska „Dokumentacja prac konserwatorskich przy zabytkach 

archeologicznych. Umowa o dzieło nr 7/2021 z dnia 19 października 2021 roku, 

Bytom 2021. 

Podnoszenie kwalifikacji i wymiana doświadczeń: 

 szkolenie pilotażu drona zakończone egzaminem, kategoria A1, A3, luty 

2021 roku, 

 udział w szkoleniu „Odwzorowania w digitalizacji muzealiów” zorganizowanym 

przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 23-24 marca 2021 roku, 

szkolenie online, 

 udział w szkoleniu „Postprodukcja plików referencyjnych pozyskanych w procesie 

fotografowania” zorganizowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony 

Zbiorów, 18-19 maja 2021 roku, szkolenie online, 

 udział w spotkaniu naukowym „Tell el-Farcha, 20 lat wykopalisk” zorganizowanym 

przez Oddział Górnośląski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich 

w Muzeum Śląskim w Katowicach, 25 czerwca 2021 roku, 

 udział w szkoleniu „Zarządzanie zbiorami archeologicznymi” zorganizowanym 

przez Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych, Muzeum 

Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, Muzeum Miedzi w Legnicy, 

28-30 września 2021 roku, 

 udział w szkoleniu „Muzealizacja szczątków ludzkich. Praktyczne i etyczne aspekty 

gromadzenia i ewidencjonowania szczątków ludzkich w muzeach” 

zorganizowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 

27-28 października 2021 roku, szkolenie online, 

 udział w międzynarodowym seminarium online „Germania Slavica versus Polonia 

Ruthenica w kontekście średniowiecznej europeizacji” zorganizowanym przez 

Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

22-25 listopada 2021 roku. 

Zbiory: 

 Dział Historii powiększył się o 17 pozycji, 

 Dział Kultury Regionu powiększył się o 10 pozycji, 

 Dział Etnograficzny powiększył się o 36 pozycji, 

 Biblioteka Muzealna powiększyła się o 118 pozycji (43 czasopisma i 75 książek). 
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Badania i kwerendy na rzecz ludności: 

 kwerenda własna w Archiwum Państwowym w Katowicach – Oddział w Cieszynie, 

27 października 2021 roku,  

 w 2021 roku udzielono ogółem 30 konsultacji, z czego trzy Dział Archeologii, pięć 

Dział Kultury Regionu, a 22 Dział Historii, m.in. na temat pałacu Dietrichsteinów, 

rodziny Plaweckich, KWK 1 Maja, Polenlagru w Pogrzebieniu, dworku 

w Marklowicach, Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, elementów stroju 

ludowego i zbioru pocztówek z czasów I wojny światowej. 

Edukacja w Muzeum: 

 w roku 2021 Dział Kultury Regionu przeprowadził cztery lekcje, zaś Dział Edukacji 

pięć lekcji, 

 Dział Edukacji oprowadzał sześć grup wycieczkowych trasą zabytków 

znajdujących się na Starym Mieście, 

 wspólnie z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną zorganizowano konkurs 

plastyczny dla wszystkich grup wiekowych na 100-lecie powstań śląskich, rozdanie 

nagród 23 czerwca 2021 roku, 

 udział w organizacji IV Wodzisławskiej Nocy Świętojańskiej – warsztaty 

archeologiczne dla dzieci, 24 czerwca 2021 roku, 

 udział w organizacji Festiwalu Górnej Odry – stoisko z wydawnictwami oraz 

sprzedaż piwa PALOCZAJ, 26 czerwca 2021 roku, 

 opracowanie scenariusza gry terenowej po Starym Mieście, która odbyła się 

w dwóch terminach: 1 sierpnia 2021 roku (przerwana ze względu na złe warunki 

atmosferyczne) i 7 października 2021 roku we współpracy z wodzisławskimi 

szkołami podstawowymi, 

 organizacja warsztatów witrażu w ramach Akcji Lato w Galerii Muzeum, 15 lipca 

i 12 sierpnia 2021 roku, 

 „Bibliospacer – Śladami Dawnego Wodzisławia” – przewodnik Sławomir Kulpa, 

25 września 2021 roku, 

 wspólnie z młodzieżą szkolną z SP3 sprzątanie wzgórza Żydowina – miejsca 

pamięci po wodzisławskim cmentarzu żydowskim, 28 października 2021 roku. 

 opracowanie scenariusza konkursu historycznego dla uczniów klas trzecich szkół 

podstawowych wraz z prezentacją przygotowującą. 
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Współpraca: 

 Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, 

 I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu 

Śląskim, 

 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim, 

 Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie, 

 Classic Balanga Teatr, 

 Galeria Historii Miasta Jastrzębia-Zdroju, 

 GRH Piechota-Herr, 

 GRH Powstaniec Śląski, 

 Instytut Pamięci Narodowej – Oddział Katowice,  

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, 

 Książnica Cieszyńska, 

 Muzeum w Gliwicach, 

 Muzeum w Rybniku, 

 Muzeum Zamkowe w Pszczynie, 

 Muzeum w Żorach, 

 Starostwo Powiatowe Ziemi Wodzisławskiej, 

 Teatr Wodzisławskiej Ulicy, 

 Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, 

 Zespół Szkół Technicznych w Chorzowie. 

Inne: 

 współpraca z Wydziałem Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta przy 

pisaniu dwóch projektów: Centrum Nauki Kopernik SOWA (projekt zatwierdzony) 

i projekt do Ministerstwa Kultury o wyposażenie wystaw muzealnych (projekt 

niezatwierdzony). 
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Działania promocyjne 
 

Działania w sferze promocji prowadzone były w 2021 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 2021 

Plan pierwotny uchwalony 

przez Radę Miejską 

189 872 zł 169 872 zł 118 270 zł 69 200 zł 

 

 

 

Ze środków dla Wydziału Dialogu, Promocji i Kultury w 2021 roku zrealizowano 

m.in. takie zadania jak: wykonanie plakatów i ulotek informujących o najważniejszych 

wydarzeniach w mieście, Wodzisławska Tyta Pierwszaka, plenerowe instalacje 

pn. Wodzisławskie Skrzaty, kampanie promocyjne, wydarzenia społeczno-kulturalne dla 

mieszkańców.  

 

Kampanie promocyjne 

W 2021 roku miasto zorganizowało kilka kampanii promocyjnych obejmujących 

szereg działań z wykorzystaniem różnych narzędzi, kanałów informacyjnych, nośników. 

W marcu i kwietniu 2021 roku Wydział Dialogu, Promocji i Kultury realizował 

kampanię pn. „A czy Ty pamiętasz o wymianie pieca?”. Miejska kampania przypominała 

mieszkańcom o wejściu w życie tzw. uchwały antysmogowej, przyjętej przez Sejmik 
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Województwa Śląskiego w 2017 roku, oraz zachęcała wodzisławian do wymiany 

„kopciuchów” na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Głównym punktem kampanii były 

artykuły na miejskiej stronie internetowej i Facebooku, „Gazecie Wodzisławskiej”. 

W mieście pojawiły się ponadto kampanijne billboardy i plakaty.  

Późną wiosną minionego roku we współpracy z Komendą Powiatową Policji 

w Wodzisławiu Śląskim rozpoczęto działania w ramach kampanii „Nie piję. Prowadzę. 

Żyję”. Jej celem było podniesienie świadomości kierujących w przedmiocie 

odpowiedzialności prawnej oraz możliwych skutków kierowania pojazdami pod wpływem 

alkoholu. W ramach akcji na sześciu dwustronnych billboardach miejskich zamieszczono 

dane dotyczące m.in. liczby nietrzeźwych kierujących ujawnianych codziennie na polskich 

drogach, liczby wypadków powodowanych przez kierujących będących pod wpływem 

alkoholu oraz informacje dotyczące odpowiedzialności karnej za konkretne przewinienia. 

Dodatkowo stróże prawa podczas kontroli drogowych wręczali ich uczestnikom zestawy 

profilaktyczne, w skład których wchodziły: jednorazowy alkotest, zapach samochodowy, 

ulotka i naklejka na szybę. W okresie jesienno-zimowym mundurowi zwracali szczególną 

uwagę na pieszych, którym zostały wręczone elementy odblaskowe. 

Na jesieni i w zimie Wydział Dialogu, Promocji i Kultury przeprowadził kampanię 

„Bądź człowiek, nie cZŁOwiek”. Celem akcji było zwrócenie uwagi na powszechność 

i powagę zjawiska mowy nienawiści, która coraz częściej obecna jest nie tylko 

w internecie, ale również w życiu codziennym. Kampania była także wstępem do głębszej 

refleksji i dyskusji na ten temat. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia była 

społeczność Szkoły Podstawowej nr 10 w Wodzisławiu Śląskim. Dlaczego? Po to, by 

zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na konsekwencje wynikające ze stosowania mowy 

nienawiści. W ramach kampanii w mieście pojawiły się billboardy z główną, kampanijną 

grafiką, plakaty. Materiały publikowane były też na stronie internetowej miasta, w miejskich 

kanałach w mediach społecznościowych. Ponadto powstał poradnik „Pozytywnego 

internauty”, który został przekazany w wersji elektronicznej m.in. wodzisławskim 

placówkom oświatowym.  

 

Wydarzenia 

Rokrocznie Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego jest organizatorem licznych 

wydarzeń. W 2021 roku ze względu na rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa 

odbyło się ich jednak zdecydowanie mniej niż w latach przedpandemicznych. Wydział 
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Dialogu, Promocji i Kultury zorganizował m.in. Wodzisławską Noc Świetojańską, 

DzieJesie(ń) Festiwal, Wodzisławską Zagrodę, otwarcie Baszty Rycerskiej na 

historycznym wodzisławskim Grodzisku, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej 

i Kameralnej „Muzykon". 

W piątkowy wieczór, 25 czerwca br. w Ośrodku Rekreacyjnym „Balaton” odbyła się 

czwarta odsłona Wodzisławskiej Nocy Świętojańskiej. W ramach wydarzenia miały 

miejsce różnego rodzaju warsztaty dla całych rodzin: plecenia wianków, ogrodnicze, 

ceramiczne, ozdabiania słoików, rękodzieła, bębniarskie, archeologiczne. Nie zabrakło 

również animacji dla dzieci, zawodów sportowych, jak również gry terenowej 

„Poszukiwanie Kwiatu Paproci”.  

Latem do Parku Miejskiego zawitała Wodzisławska Zagroda. Najmłodsi uczestnicy 

wydarzenia mieli możliwość nakarmienia zwierzątek, tj. kucyka, koziołka, osła oraz wzięcia 

udziału w prelekcjach z weterynarzem Pawłem Staniczkiem.  

DzieJesie(ń) Festiwal to pierwsze tego typu wydarzenie, które odbyło się w naszym 

mieście w 2021 roku. Wśród atrakcji, z których na wodzisławskim rynku korzystali 

mieszkańcy, nie zabrakło: koncertów, warsztatów artystycznych i ekologicznych, 

ekobazaru i kwiatobazaru, spotkań z producentami serów, pieczywa, wina, wędlin. 

Podczas festiwalu zorganizowano konkursy na najsmaczniejsze powidła i szarlotkę.  

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska została 

wyremontowana zabytkowa wodzisławska Baszta. Jej oficjalne otwarcie dla turystów 

odbyło się w lipcu 2021 roku. Wydział Dialogu, Promocji i Kultury w ramach tego 

wydarzenia zadbał o szereg atrakcji. Dyrektor wodzisławskiego Muzeum Sławomir Kulpa 

przybliżył historię Wieży Romantycznej, zaś prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi 

Wodzisławskiej Piotr Hojka opowiedział o tajemnicach, jakie skrywają lasy na Grodzisku. 

Ponadto uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać z warsztatów makramy, rzeźbiarstwa 

i kącika artystycznego. Atrakcjami były też spektakl „O Kniaziu Dreptaku historie i innych” 

w wykonaniu Classic Ballanga Teatr oraz koncert Roberta Kempy.  

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa do Wodzisławia Śląskiego 

powrócił Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „MUZYKON”. Jesienią odbyły się dwa 

koncerty w ramach tego prestiżowego wydarzenia. Przed publicznością zaprezentowali 

się Władysław Szymański oraz Marek Stefański. Warto dodać, że nie tylko lokalna 
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społeczność wzięła udział w koncertach wirtuozów organów, ale i czeska delegacja 

z Ludgeřovic.  

Ponadto z powodu pandemii koronawirusa oraz zakazu zgromadzeń zeszłoroczne 

miejskie obchody wydarzeń państwowych miały skromny i kameralny charakter, np. 

3 maja nie odbyły się zwyczajowe przemarsze delegacji pod pomnik Bohaterów Powstań 

Śląskich, zabrakło także defilady kompanii honorowej Jednostki Strzeleckiej 2023. 

 

Ekoakcje 

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 kolejne pojemniki na zużyte baterie. Zostały one zamontowane w dzielnicach 

Wilchwy, Radlin II, Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka, Jedłownik Szyb, Kokoszyce, Zawada 

i Nowe Miasto. Pojemniki zostały wykonane z materiałów, które pozostały z innych zadań, 

a mianowicie z pozostałości rur stosowanych do odwodnienia drogowego. Wszystko 

zgodnie z ideą zero waste. Idea ta zakłada jak najmniejsze wytwarzanie śmieci, a tym 

samym działanie na rzecz środowiska naturalnego. Ponadto na ul. 26 Marca 

zamontowano pojemnik na elektroodpady. Do pojemnika można wrzucać zużyte baterie, 

telefony, ładowarki, płyty CD i DVD, żarówki, tonery oraz drobną elektronikę. Pojemnik jest 

łatwo dostępny, dzięki czemu w bezpieczny sposób można pozbyć się elektroodpadów, 

które wywożone są co trzy tygodnie.  

23 stycznia obchodziliśmy Dzień bez Opakowań Foliowych. Z tej okazji pracownicy 

Urzędu dzień wcześniej rozdali mieszkańcom miejskie torby wielokrotnego użytku.  

Należy dodać, że pod koniec roku w ramach kampanii pn. „Oddech dla Polski”, 

organizowanej przed Media Operator, na tydzień na Rynku została zainstalowana zielona 

ściana. Każdy mieszkaniec mógł na niej zawiesić roślinę i w ten sposób symbolicznie 

przyczynić się do poprawy jakości powietrza w naszym regionie.  

 

Wodzisławskie Skrzaty na starówce 

W grudniu 2021 roku w samym centrum Wodzisławia Śląskiego, np. na ulicach 

Księżnej Konstancji czy Kubsza, zostały zamontowane cztery wyjątkowe instalacje. Mowa 
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o Wodzisławskich Skrzatach – niepowtarzalnych i unikatowych na skalę europejską 

arcydziełach sztuki ulicznej w wersji mikro. Tymi autorskimi instalacjami może pochwalić 

się tylko i wyłącznie Wodzisław Śląski. Mieszkańcy mogą obserwować skrzaty krzątające 

się po kuchni, pracujące na kopalni czy odwiedzające pizzerię. Instalacje powstały 

we współpracy z firmą Mały Drewniany Domek.   

 

 

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 informacje 

o liczbie odbytych w 2021 roku konsultacji, ich inicjatorach, sposobie przeprowadzenia 

i powiadamiania mieszkańców oraz liczbie mieszkańców biorących w nich udział. 

Oto wykaz konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, 

zgodnie z Uchwałą nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 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. 

 

Projekt Uchwały 

w sprawie przyjęcia 

Rocznego programu 

współpracy na rok 

2021 

 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

4-18 lutego 

2021 roku 

0 
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Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej.  

2. Projekt Uchwały 

w sprawie zwolnienia 

z opłaty i zwrotu części 

opłaty pobranej od 

przedsiębiorców 

za korzystanie 

z zezwoleń na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych 

przeznaczonych do 

spożycia w miejscu 

sprzedaży za rok 2021 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej.  

8-22 lutego 

2021 roku 

0 

3. Projekt Uchwały 

w sprawie określenia 

sezonu kąpielowego 

i wykazu kąpielisk na 

terenie miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

na rok 2021 

(ogłoszenie do podania 

do publicznej 

wiadomości projektu 

uchwały) 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej.  

15 lutego- 

-9 marca 

2021 roku 

0 
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4. Projekt Uchwały 

w sprawie określenia 

sezonu kąpielowego 

i wykazu kąpielisk na 

terenie miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

na rok 2021 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej.  

15 lutego- 

-2 marca 

2021 roku 

0 

5. Projekt Uchwały 

w sprawie szczegóło-

wych zasad wnoszenia 

obywatelskiej 

inicjatywy 

uchwałodawczej, 

zasad tworzenia 

komitetu obywatelskiej 

inicjatywy 

uchwałodawczej, 

zasad promocji 

obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodaw-

czej oraz formalnych 

wymogów, jakim musi 

odpowiadać projekt 

uchwały składany 

w ramach 

obywatelskiej 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej.  

25 lutego- 

-11 marca 

2021 roku 

 

1 
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inicjatywy 

uchwałodawczej 

6. Projekt Uchwały 

w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad 

zwierzętami 

bezdomnymi oraz 

zapobiegania 

bezdomności zwierząt 

na terenie miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w 2021 roku 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej.  

2-16 marca 

2021 roku 

 

0 

7. Projekt Uchwały 

w sprawie zasad 

wynajmowania lokali 

wchodzących w skład 

mieszkaniowego 

zasobu miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej.  

15-29 marca 

2021 roku 

0 

8. Projekt Uchwały 

w sprawie przyjęcia do 

realizacji projektu 

„Wymiana źródeł ciepła 

w budynkach jednoro-

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

9-23 kwietnia 

2021 roku 

0 
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dzinnych na terenie 

miasta Wodzisławia 

Śląskiego” 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej.  

9. Projekt Uchwały 

w sprawie wzoru 

wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkanio-

wego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach 

gospodarstwa 

domowego za okres 

trzech miesięcy 

poprzedzających dzień 

złożenia wniosku 

o dodatek 

mieszkaniowy 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej.  

6-20 maja 

2021 roku  

0 

10. Projekt Uchwały 

w sprawie ustalenia 

stawek opłat 

za korzystanie przez 

operatorów 

i przewoźników 

z przystanków 

komunikacyjnych, 

których właścicielem 

lub zarządzającym jest 

gmina Wodzisław 

Śląski 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

11-25 maja 

2021 roku 

0 
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papierowej oraz 

elektronicznej.  

11. Projekt Uchwały 

w sprawie określenia 

oraz warunków i zasad 

korzystania 

z przystanków 

komunikacyjnych 

i dworca, których 

właścicielem lub 

zarządzającym jest 

gmina Wodzisław 

Śląski 

prezydent 

miasta  

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej.  

11-25 maja 

2021 roku 

0 

12. Projekt Uchwały 

w sprawie określenia 

średniej ceny jednostki 

paliwa w gminie 

Wodzisławiu Śląskim 

w roku szkolnym 

2021/2022 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej.  

25 maja- 

-9 czerwca 

2021 roku 

0 

13. Projekt Uchwały 

w sprawie ustalenia 

kryteriów i trybu 

przyznawania nagród 

dla nauczycieli 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

25 maja- 

-9 czerwca 

2021 roku 

0 
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zatrudnionych 

w szkołach 

i placówkach 

oświatowych 

prowadzonych przez 

miasto Wodzisław 

Śląski 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej.  

14. Projekt Uchwały 

w sprawie zwolnień od 

podatku od 

nieruchomości oraz 

podatku od środków 

transportowych 

w ramach regionalnej 

pomocy inwestycyjnej 

na terenie miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej.  

7-21 czerwca 

2021 roku 

0 

15. Projekt Uchwały 

w sprawie zasad 

wynajmowania lokali 

wchodzących w skład 

mieszkaniowego 

zasobu miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

14-28 

czerwca 

2021 roku 

0 
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papierowej oraz 

elektronicznej.  

16. Projekt Uchwały 

w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad 

zwierzętami 

bezdomnymi oraz 

zapobiegania 

bezdomności zwierząt 

na terenie miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w 2021 roku 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej. 

14-29 

czerwca 

2021 roku 

0 

17. Projekt Uchwały 

w sprawie określenia 

rodzaju i wysokości 

oraz zasad i trybu 

przyznawania nagród 

i wyróżnień dla 

zawodników, trenerów 

oraz działaczy 

sportowych 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej. 

26 lipca- 

-10 sierpnia 

2021 roku 

0 

18. Projekt Uchwały 

w sprawie zmiany 

Uchwały 

nr XXXIII/330/17 Rady 

Miejskiej Wodzisławia 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

28 lipca- 

-16 sierpnia 

2021 roku 

0 
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Śląskiego z dnia 

30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, 

sposobu i trybu 

udzielania ulg 

w spłacie należności 

pieniężnych mających 

charakter 

cywilnoprawny, 

przypadających miastu 

Wodzisławiowi 

Śląskiemu lub jego 

jednostkom 

organizacyjnym 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej. 

19. Projekt Uchwały 

w sprawie Regulaminu 

udzielania 

dofinansowania na 

wymianę źródeł ciepła 

na terenie miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w ramach projektu pn. 

„Wymiana źródeł ciepła 

w budynkach 

jednorodzinnych na 

terenie miasta 

Wodzisławia 

Śląskiego” – etap II, 

dofinansowanego 

ze środków 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej. 

9-23 sierpnia 

2021 roku 

0 
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Województwa 

Śląskiego na lata 

2014-2020 – formuła 

grantowa 

20. Projekt Uchwały 

w sprawie przyjęcia 

Strategii rozwoju 

sportu w Wodzisławiu 

Śląskim do 2028 roku 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej. 

24 sierpnia- 

-8 września 

2021 roku 

0 

21. Projekt Uchwały 

w sprawie nagród 

za osiągnięte wyniki 

sportowe oraz 

wyróżnień 

za osiągnięcia 

w działalności 

sportowej 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej. 

12-26 paź-

dziernika 

2021 roku 

0 
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22. Projekt Uchwały 

w sprawie określenia 

wysokości stawek 

podatku od środków 

transportowych na 

2022 rok 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej. 

12-27 paź-

dziernika 

2021 roku 

0 

23. Projekt Uchwały 

w sprawie określenia 

wysokości stawek 

podatku od 

nieruchomości na 

2022 rok oraz zwolnień 

od tego podatku 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej. 

12-27 paź-

dziernika 

2021 roku 

0 

24. Projekt Uchwały 

w sprawie przyjęcia 

Rocznego programu 

współpracy 

z organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

8-22 listopada 

2021 roku  

1 
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wymienionymi w art. 3 

ust. 3 Ustawy 

o działalności pożytku 

publicznego 

i o wolontariacie na rok 

2022 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej. 

25. Projekt Uchwały 

w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, 

sposobu i trybu 

udzielania ulg 

w spłacie należności 

pieniężnych mających 

charakter 

cywilnoprawny, 

przypadających miastu 

Wodzisławiowi 

Śląskiemu lub jego 

jednostkom 

organizacyjnym 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej. 

9-22 listopada 

2021 roku 

 

0 

26. Projekt Uchwały 

w sprawie nagród 

za osiągnięte wyniki 

sportowe oraz 

wyróżnień 

za osiągnięcia 

w działalności 

sportowej 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej. 

9-23 listopada 

2021 roku 

0 
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27. Projekt Uchwały 

przygotowany przez 

radnego Rady Miejskiej 

Adriana Jędrykę 

w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania 

konsultacji 

z mieszkańcami 

Wodzisławia Śląskiego 

Rada 

Miejska 

 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej. 

23 listopada- 

-7 grudnia 

2021 roku 

0 

28. Projekt Uchwały 

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 

2022 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej. 

2-16 grudnia 

2021 roku 

0 

29. Projekt Uchwały 

w sprawie zasad i trybu 

konsultowania 

z organizacjami 

pozarządowymi 

i podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

3-17 grudnia 

2021 roku 

0 
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Ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku 

publicznego 

i o wolontariacie 

projektów aktów prawa 

miejscowego 

w dziedzinach 

dotyczących 

działalności statutowej 

tych organizacji 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej. 

30. Projekt Uchwały 

w sprawie zmiany 

Uchwały nr VII/46/19 

Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego 

z dnia 27 marca 

2019 roku w sprawie 

przyjęcia do realizacji 

Programu ograniczenia 

emisji „Czyste 

powietrze dla miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

na lata 2019-2022” 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

w zakładce NGO, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone w formie 

papierowej oraz 

elektronicznej. 

6-20 grudnia 

2021 roku 

0 

 

 

 

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. 
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Lp

. 

Temat konsultacji Inicjator Sposób informowania 

oraz przeprowadzenia 

Czas trwania Liczba 

uczest-

ników  

1. Projekt zmian 

w Uchwale w sprawie 

utworzenia miejskich 

jednostek pomocniczych 

– dzielnic i projektów 

statutów dzielnic: 

Jedłownik Szyb, 

Jedłownik-Turzyczka- 

-Karkoszka, Kokoszyce, 

Nowe Miasto, Trzy 

Wzgórza, Radlin II, 

Stare Miasto, Wilchwy, 

Zawada 

Rada 

Miejska 

Zamieszczenie projektu 

uchwały na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego. 

Konsultacje 

przeprowadzone poprzez 

zbieranie opinii lub 

propozycji na piśmie, 

w tym drogą 

elektroniczną na adres 

kancelaria@wodzislaw-

slaski.pl, zbieranie uwag 

w punkcie 

konsultacyjnym w Biurze 

Obsługi Klienta Urzędu 

Miasta Wodzisławia 

Śląskiego, badanie 

techniką ankiety 

– wypełnienie 

kwestionariusza, 

znajdującego się na 

stronie internetowej 

miasta 

8-22 lutego 

2021 roku 

14 

2. Projekty Uchwał 

w sprawie zmiany 

Uchwał Rady Miejskiej 

Rada 

Miejska 

Zamieszczenie informacji 

o przeprowadzeniu 

konsultacji na stronie 

2-14 czerwca 

2021 roku 

4 
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Wodzisławia Śląskiego 

z dnia 26 sierpnia 

2004 roku w sprawie 

uchwalenia Statutów 

dzielnic miasta 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie 

Miasta. Konsultacje 

przeprowadzone poprzez 

zbieranie opinii lub 

propozycji w formie 

papierowej 

i elektronicznej, 

za pomocą formularza 

elektronicznego.  

3. Konsultacje 

w przedmiocie rozwoju 

miasta poprzez nowe 

mieszkaniowe 

budownictwo 

wielorodzinne. 

 

prezydent 

miasta 

Zamieszczenie informacji 

o przeprowadzeniu 

konsultacji na stronie 

internetowej miasta 

Wodzisławia Śląskiego, 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie 

Miasta. Konsultacje 

przeprowadzone 

podczas otwartych 

spotkań z mieszkańcami 

na terenie wszystkich 

dzielnic miasta, w sposób 

umożliwiający wyrażenie 

opinii oraz składanie 

wniosków, uwag lub 

propozycji (jednocześnie 

ze spotkaniami 

prezydenta miasta 

i mieszkańców dzielnic; 

16 listopada- 

-3 grudnia 

2021 roku 

59 
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poprzez formularz 

internetowy; poprzez 

zbieranie opinii 

przesłanych drogą 

elektroniczną na adres 

kancelaria@wodzislaw-

slaski.pl; poprzez 

zbieranie opinii 

złożonych lub przesła-

nych na piśmie w punk-

cie konsultacyjnym. 

 

 

 

 Wyniki konsultacji udostępnione są w zakładce „Konsultacje społeczne” 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta. 

 

 

Współpraca ze społecznościami samorządowymi 
 

Wodzisław Śląski jest obecnie i był w 2021 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 
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organizacji. Można znaleźć je przede wszystkim na stronach internetowych 

poszczególnych podmiotów (odnośniki zawarte w tabeli poniżej).  

 

Lp. Stowarzyszenie Wysokość składki 

1. Euroregion Silesia – Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej 

Odry 

adres: ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz 

strona internetowa: www.euroregion-silesia.pl  

45 611 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  

58 430 zł 

3. Śląski Związek Gmin i Powiatów 

adres: ul. Kościuszki 43/5, 40-048 Katowice 

strona internetowa: www.silesia.org.pl  

21 037,72 zł 

4. Związek Miast Polskich 

adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań 

strona internetowa: www.miasta.pl   

0 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 obowiązku 

wnoszenia składki 

 

 

 

http://www.euroregion-silesia.pl/
http://www.subregion.pl/
http://www.silesia.org.pl/
http://www.miasta.pl/
http://www.mzwik-wodzislaw.pl/
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Bezpieczeństwo 
 

Straż Miejska 

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 



Raport o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2021 

 

 

254 | S t r o n a  

i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi 

i organizacjami społecznymi, 

 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. 

W 2021 roku straże miejskie województwa śląskiego były zobowiązane decyzją 

Wojewody Śląskiego do ściślejszej współpracy z policją, polegającej m.in. na dyslokacji 

patroli zgodnie ze wskazaniami komendantów policji oraz realizacji zadań służących 

prowadzeniu działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby 

zakaźnej COVID-19 (więcej informacji w rozdziale „Pandemia”), a także obowiązującego 

do lipca polecenia do ograniczenia do niezbędnego minimum kontroli w indywidualnych 

gospodarstwach domowych wynikających z Programu ochrony powietrza dla terenu 

województwa śląskiego. Powyższe skutkowało tym, że wiele z własnych działań Straży 

Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, takich jak kontrola ruchu drogowego, działania 

profilaktyczne i kontrole porządkowe posesji, zostało mocno ograniczonych. 

W roku 2021 stan etatowo-osobowy wodzisławskiej Straży Miejskiej na ostatni 

dzień roku wyniósł 17,25 etatów (18 osób), w tym 13 strażników oraz pięciu pracowników 

na stanowiskach pomocniczych i urzędniczych. W stosunku do roku 2020 liczbowy stan 

osobowy zmniejszył się o jednego strażnika. 

W roku minionym w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi strażnicy 

ujawnili 1063 wykroczenia. Strażnicy podjęli 6184 różnorodnych interwencji. W związku 

z nimi: 

 wylegitymowano 1507 osób (sprawcy wykroczeń, osoby podejrzane o popełnienie 

wykroczeń, świadkowie), 

 wobec 731 osób zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci 

zwrócenia uwagi, ostrzeżenia, pouczenia, 

 280 sprawców wykroczeń zostało ukaranych mandatami karnymi na łączną sumę 

31 380 zł, 

 skierowano 28 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego, 

 24 sprawy zakończono odstąpieniami od skierowania wniosku o ukaranie bądź 

przekazaniem innym organom, 
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 odholowano pięć nieużytkowanych pojazdów na parking dozorowany. Strażnicy 

doprowadzili również do usunięcia 16 innych nieużytkowanych pojazdów przez ich 

właścicieli, a przeciwko dwóm osobom skierowano do sądu wnioski o ukaranie 

z tytułu nieprzekazania wycofanych z eksploatacji pojazdów do stacji demontażu, 

 Straż Miejska podjęła siedem interwencji związanych z niewykoszonymi trawami 

rosnącymi w pasach drogowych, 

 przewieziono 33 nietrzeźwe osoby do izby wytrzeźwień, miejsca zamieszkania lub 

przekazano pogotowiu, 

 przeprowadzono 91 interwencji związanych z osobami bezdomnymi, 

 do Straży Miejskiej wpłynęło 1714 zgłoszeń od mieszkańców oraz innych osób 

(zgłoszenia dotyczyły najczęściej ruchu drogowego, zwierząt, ochrony 

środowiska). 

Strażnicy zajmują się również wyłapywaniem bezpańskich i niebezpiecznych 

zwierząt, głównie psów, w wyniku realizacji tego zadania w roku 2021 ujętych 

i przewiezionych do Służb Komunalnych Miasta zostało 76 bezpańskich zwierząt.  

Straż Miejska w ramach swoich działań przeprowadza na terenie miasta kontrole 

przestrzegania tzw. Uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego 

w zakresie zakazu stosowania w instalacjach grzewczych określonych paliw oraz zakazu 

termicznego przekształcania odpadów w piecach i na powierzchni. Trzeba zaznaczyć, że 

w roku 2021 do lipca obowiązujące było polecenie Wojewody Śląskiego, by ograniczyć do 

niezbędnego minimum przeprowadzanie powyższych kontroli. Powyższe spowodowało, 

że liczba przeprowadzonych w ubiegłym roku kontroli rutynowych była niższa niż w latach 

poprzedzających wybuch epidemii. W ciągu 2021 roku wodzisławscy funkcjonariusze 

skontrolowali 276 kotłowni, ujawniając 10 przypadków spalania odpadów lub 

niedozwolonych paliw w piecach. W wyniku tych kontroli nałożono dziewięć mandatów 

karnych, pobrano jedną próbkę do badania laboratoryjnego (wynik nie potwierdził spalania 

odpadów), jedna osoba została pouczona. Ponadto ujawniono 19 przypadków spalania 

odpadów na powierzchni, za co nałożono kolejne siedem mandatów oraz udzielono 

12 pouczeń. W ciągu ubiegłego roku odnotowanych zostało 27 powiadomień 

o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 

(tzw. alarmy smogowe II lub III poziomu).  

W zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych 

skontrolowanych zostało 106 posesji. Przy tym ujawniono 39 wykroczeń, za które 

nałożono 32 mandaty karne i udzielono siedem pouczeń. 
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W kwestii zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych i ich pozbywania się skontrolowane zostały 102 posesje. 

W wyniku kontroli ujawniono 55 wykroczeń, za które nałożono 17 mandatów karnych, 

udzielono 37 pouczeń i skierowano jeden wniosek o ukaranie do sądu. 

Ekopatrol w roku 2021 podejmował interwencje mające na celu poprawę 

czystości i estetycznego wyglądu na terenie naszego miasta poprzez likwidację dzikich 

wysypisk śmieci, z czego 12 interwencji zakończyło się uporządkowaniem zaśmieconych 

terenów przez ich właścicieli, czasami także przez sprawców zaśmieceń. Przy tym 

mandatami karnymi ukarano ośmiu sprawców zanieczyszczeń, przeciwko dwóm osobom 

skierowano do sądu wnioski o ukaranie, jedna została pouczona. 

Straż Miejska prowadzi również całodobowy monitoring wizyjny miasta. System 

monitoringu miejskiego obejmuje 33 punkty kamerowe zlokalizowane na terenie miasta. 

Pracownicy obserwujący kamery monitoringu reagują i powiadamiają patrole Straży 

Miejskiej oraz policji o incydentach. W roku 2021 zauważonych zostało 36 różnego rodzaju 

zdarzeń. Jeżeli chodzi o nagrania zabezpieczone jako materiał dowodowy, to w ciągu 

ubiegłego roku odnotowane zostały 63 wnioski, w znacznej większości z policji, 

o zabezpieczenie i przekazanie zapisu nagrań z kamer. 

 

Biuro Zarządzania Kryzysowego 

Biuro Zarządzania Kryzysowego jest komórką organizacyjną Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego realizującą zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony ludności oraz spraw obronnych na 

terenie miasta. Podejmuje także działania w obszarze walki z koronawirusem (więcej 

w rozdziale „Pandemia”). 

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego miasto Wodzisław 

Śląski ściśle współpracuje z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Wodzisławiu Śląskim oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi prowadzącymi swoją 

działalność statutową na terenie naszego miasta. W Wodzisławiu Śląskim funkcjonuje pięć 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, których głównym celem jest działanie na rzecz 

ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami 

ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Jednostki te w głównej mierze 

wspierają działania ratowniczo-gaśnicze komendy powiatowej oraz uczestniczą 
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w działaniach zabezpieczających na terenie miasta. Wykaz jednostek PSP i OSP 

funkcjonujących w Wodzisławiu Śląskim: 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław 

Śląski, ul. Pszowska 68, 

 Ochotnicza Straż Pożarna Radlin II, 44-313 Wodzisław Śląski, ul. Chrobrego 156, 

jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 

 Ochotnicza Straż Pożarna Zawada, 44-373 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 

196, jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 

 Ochotnicza Straż Pożarna Jedłownik, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Gosława 31, 

 Ochotnicza Straż Pożarna Kokoszyce, 44-373 Wodzisław Śląski, ul. Oraczy 6, 

 Ochotnicza Straż Pożarna Turzyczka, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Poprzeczna 5. 

W 2021 roku na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek 

wydatkowano z budżetu miasta kwotę 332 700,90 zł. 

 W roku minionym liczba zdarzeń związana z ochroną przeciwpożarową 

w Wodzisławiu Śląskim wyniosła 499 (2097 zdarzeń w powiecie wodzisławskim). Mowa 

o 79 pożarach, 355 miejscowych zagrożeniach oraz 65 alarmach fałszywych. Liczba 

alarmowań jednostek OSP z terenu miasta wyniosła 343. 

W ramach zarządzania kryzysowego podczas wystąpienia na terenie miasta 

sytuacji kryzysowych w pierwszej kolejności w głównej mierze wykorzystywane są siły 

i środki jednostek ustawowo (statutowo) powołanych do reagowania oraz niesienia 

pomocy w zakresie ochrony życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Działania ratownicze są 

prowadzone przez odpowiednie jednostki służby zdrowia, policji oraz państwowej 

i ochotniczej straży pożarnej. Jednostkom tym, w ramach możliwości, może zostać 

udzielone wsparcie na ich prośbę w oparciu o siły i środki będące w dyspozycji Urzędu 

Miasta oraz jednostek organizacyjnych miasta. 

Miasto korzysta z systemu ostrzegania i informowania mieszkańców 

o zagrożeniach. Biuro Zarządzania Kryzysowego wdrożyło i administruje system pod 

nazwą BLISKO. Umożliwia on informowanie mieszkańców za pomocą wiadomości SMS 

o różnego rodzaju mogących wystąpić zagrożeniach oraz pozwala na wysyłanie 

ostrzeżeń i informacji dotyczących bezpieczeństwa w mieście. W ciągu roku każdorazowo 

w razie potrzeby wysyłane są komunikaty ostrzegawcze oraz ostrzeżenia o zagrożeniach. 

W systemie zarejestrowanych jest przeszło 735 osób (stan na luty 2022 roku), do których 
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trafiają powyższe wiadomości. W 2021 roku poprzez aplikację BLISKO łącznie zostały 

wysłane 62 ostrzeżenia i powiadomienia do mieszkańców naszego miasta. Dodatkowo 

wiadomości wysyłane są również bezpośrednio pocztą elektroniczną do około 

120 instytucji i przedsiębiorstw działających na terenie Wodzisławia Śląskiego. BZK 

poprzez stronę internetową Urzędu Miasta oraz prowadzone szkolenia zachęca również 

do korzystania z ogólnopolskiej aplikacji mobilnej „Regionalny System Ostrzegania”. Jest 

to innowacyjne rozwiązanie, mające na celu informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, 

a także pełniące funkcję edukacyjną poprzez poradniki postępowania w sytuacjach 

kryzysowych. Informacje dotyczące działania tych systemów oraz możliwości zalogowania 

się przez mieszkańców i korzystania z możliwości powiadomień szczegółowo opisane są 

na stronie internetowej miasta Wodzisławia Śląskiego w zakładce „Zarządzanie 

kryzysowe”. 

Biuro Zarządzania Kryzysowego prowadzi magazyny zarówno ze sprzętem oraz 

materiałami niezbędnymi do ochrony ludności, jak również do łagodzenia skutków klęsk 

żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń. Magazyny obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego zlokalizowane są w kilku miejscach na terenie miasta. 

W ramach zadań prowadzonych przez Biuro Zarządzania Kryzysowego jest 

również utrzymywanie w sprawności technicznej systemu łączności radiowej, która 

umożliwia bezpośredni kontakt miasta Wodzisławia Śląskiego zarówno z Powiatowym, jak 

i Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Ponadto Biuro Zarządzania Kryzysowego opracowuje i przechowuje wytworzoną 

dokumentację niejawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

Głównym zagadnieniem z zakresu spraw obronnych zrealizowanym 

w 2021 roku było opracowanie nowego Planu operacyjnego funkcjonowania miasta 

Wodzisławia Śląskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa 

i w czasie wojny o klauzuli „zastrzeżone”. W ubiegłym roku zostały również opracowane 

karty realizacji zadań operacyjnych, które stanowią integralną część powyższego planu. 

W ramach świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia 

mobilizacji, na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Rybniku w 2021 roku 

Biuro Zarządzania Kryzysowego wydało sześć decyzji administracyjnych w tym obszarze. 

Natomiast w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych na rzecz obrony 

w ramach Akcji kurierskiej na rzecz miasta wydano trzy decyzje administracyjne na 

podstawie wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu. 
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Na podstawie Planu szkolenia obronnego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego 

na 2021 roku został opracowany i zatwierdzony przez prezydenta miasta Program 

realizacji szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miasta, kadry kierowniczej 

jednostek organizacyjnych oraz osób współpracujących w wykonywaniu zadań obronnych 

w mieście Wodzisławiu Śląskim. W ubiegłym roku z zakresu spraw obronnych 

zorganizowano i przeprowadzono dwa szkolenia teoretyczne oraz jeden trening. 

Ze względu na sytuację pandemiczną wszystkie szkolenia zostały zorganizowane w trybie 

online. Osoby uczestniczące zdobyły niezbędną wiedzę teoretyczną w zakresie realizacji 

zadań obronnych, w tym również obowiązków wynikających z procesu tworzenia nowego 

planu operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Łącznie w roku minionym w szkoleniach 

obronnych organizowanych przez prezydenta miasta uczestniczyły 42 osoby. 

 

 

Dostępność 
 

W roku 2021 w temacie dostępności zostały wykonane w Urzędzie Miasta 

w Wodzisławiu Śląskim następujące działania główne: 

 w styczniu została powołana nowa koordynator ds. dostępności – Marzena Górak, 

podinspektor w Biurze Spraw Społecznych, 

 zgodnie z Ustawą o zapewnieniu dostępności zostały opracowane oraz 

opublikowane na stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej deklaracje dostępności, 

 zgodnie z ww. ustawą został również opublikowany Raport o stanie zapewnienia 

dostępności, 

 po odbyciu odpowiednich szkoleń koordynator ds. dostępności rozpoczęła pracę 

nad trzema obszarami dostępności: architektonicznym, cyfrowym  oraz 

informacyjno-komunikacyjnym. Poniżej zostały opisane działania 

w poszczególnych obszarach. 
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W obszarze dostępności architektonicznej: 

 na terenie wewnętrznego parkingu Urzędu Miasta wytyczono dwa miejsca 

parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Z uwagi na to, iż jest to parking 

wewnętrzny, przed szlabanem została umieszczona informacja z numerem 

telefonu, pod który należy zadzwonić, aby wjechać na parking, 

 dokonano montażu przycisku otwierającego drzwi w Biurze Obsługi Klienta 

w budynku 4B, bez konieczności pomocy innej osoby, 

 przystosowano jedno stanowisko w Biurze Obsługi Klienta do obsługi osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

W obszarze dostępności cyfrowej: 

 treści niedostępne cyfrowo to w większości skany dokumentów w Biuletynie 

Informacji Publicznej, które nie są obsługiwane przez programy do odczytu 

maszynowego. W związku z tym zostało wydane zarządzenie prezydenta miasta 

Wodzisławia Śląskiego regulujące zasady tworzenia oraz publikowania treści 

w sposób dostępny cyfrowo. Prawie wszystkie pliki w BIP z 2021 roku zostały 

poprawione i są już dostępne cyfrowo. 

W obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 

 zakupiono przenośne pętle indukcyjne, które zostały umieszczone w Biurze 

Obsługi Klienta w budynku 4B oraz na dworcu kolejowym, 

 na miejskiej stronie internetowej umieszczono elektroniczny plik zawierający tekst 

odczytywany maszynowo, 

 w miejskim serwisie internetowym umieszczono także plik z tekstem łatwym do 

czytania – ETR (Easy to Read), 

 w obrębie wejść do budynków 4, 4A i 4B Urzędu Miasta zamontowano tablice 

informacyjne (monitory) zawierające plany obiektów (informacje zaprezentowane 

w formie wizualnej oraz głosowej). 

Miasto Wodzisław Śląski wzięło ponadto udział w projekcie „Śląskie samorządy 

bez barier dostępne dla wszystkich”. W jego ramach: 

 czworo pracowników Urzędu Miasta zostało przeszkolonych z trzech obszarów 

dostępności (szkolenia online), 

 został wykonany audyt dostępności jednego wybranego budynku 

administrowanego przez miasto Wodzisław Śląski. Audyt dotyczył obiektu 
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będącego siedzibą Straży Miejskiej. W ramach tego projektu zostaną zakupione 

sprzęty poprawiające dostępność, 

 miasto otrzymało wytyczne do opracowania procedury obsługi klientów 

ze specjalnymi potrzebami. 

Dodatkowo została podpisana umowa na montaż windy w budynku 4B Urzędu 

Miasta. Inwestycja zostanie częściowo sfinansowana ze środków PFRON. 

Co więcej, budynki UM poddano zewnętrznemu audytowi, na podstawie którego 

koordynator ds. dostępności tworzy Plan na rzecz poprawy dostępności dla osób 

ze szczególnymi potrzebami. 
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