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Szanowni Mieszkańcy,

Szanowni Mieszkańcy,

to już trzeci Raport o stanie gminy Pyskowice, który został przygotowany zgodnie z treścią art. 28aa 
ustawy o samorządzie gminnym. Jego celem jest zaprezentowanie danych dotyczących finansów 
miasta, najważniejszych inwestycji, statystyk oraz wydarzeń, a także omówienie realizacji programów, 
strategii i uchwał Rady Miejskiej. Na ponad 200 stronach, w pigułce, przedstawione zostały 
najważniejsze wydarzenia minionego roku – a niewątpliwie był on wyjątkowy. Na przełomie lutego 
i marca 2020 r. świat opanowała pandemia wirusa Covid-19, która dotknęła także nasze miasto. Jej 
wpływ zauważalny jest w wielu obszarach przedstawionych w niniejszym Raporcie, a szczególne 
podsumowanie działań w tym zakresie ujęte zostało w rozdziale 9. 

Jestem dumny, że pomimo trudności zadania i cele wyznaczone na 2020 r. udało się zrealizować. 
Dziękuję Radzie Miejskiej za wsparcie, porozumienie oraz wiele trudnych decyzji, dziękuję wszystkim 
osobom uczestniczącym w zarządzanym przeze mnie procesie: kadrze kierowniczej oraz pracownikom 
samorządowym, a także kierownictwu i pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji 
kultury, zależnych od miasta spółek kapitałowych oraz związków i stowarzyszeń gmin. Dziękuję również 
wszystkim członkom organizacji pozarządowych oraz mieszkańcom aktywnie uczestniczącym w życiu 
miasta. 

Specjalne podziękowania, w związku z sytuacją epidemiczną, kieruję w tym miejscu do wszystkich, 
którzy włączyli się w łańcuch pomocy i ludzkiej życzliwości. Dziękuję służbom, pracownikom branż, 
którzy wykonywali pracę na rzecz mieszkańców, dziękuję wolontariuszom niosącym bezinteresowną 
pomoc. Drodzy Mieszkańcy, dziękuję przede wszystkim Wam, za społeczną mobilizację, dyscyplinę, 
gotowość wspierania innych. I proszę Was, abyście do czasu wygaśnięcia epidemii nadal kierowali się 
rozwagą, odpowiedzialnością i wzajemną solidarnością. 
Mam nadzieję, że z przyjemnością zapoznacie się Państwo z niniejszym raportem, a prezentowane 
informacje przyczynią się do większej świadomości skali zadań realizowanych w naszym mieście, jak 
również, że stanie się on inspiracją do dyskusji na temat Pyskowic i jeszcze większego zaangażowania na 
rzecz miasta.

                     Z wyrazami szacunku

              
                                                                                                                                           Adam Wójcik
          Burmistrz Pyskowic
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Miasto Pyskowice jest położone w południowo-zachodniej Polsce, w zachodniej części 
województwa śląskiego, w północnej części powiatu gliwickiego, nad rzeką Dramą. Powierzchnia 

gminy wynosi 31,14 km², co stanowi 4,69% powierzchni powiatu. Miasto sąsiaduje z miastem 
Gliwice oraz gminami powiatu gliwickiego: Rudziniec, Toszek, a także z należącą do powiatu 
tarnogórskiego gminą Zbrosławice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys.1 Pyskowice na tle gmin ościennych 

źródło: opracowanie własne  

 Pyskowice należą do grupy najstarszych miast Górnego Śląska. Dzięki wydanemu po raz 
pierwszy w 2020 r. „Rocznikowi Miasta Pyskowice” zweryfikowano podawane dotychczas informacje 
na temat założenia miasta i jego nazwy. Prof. Anna Pobóg-Lenartowicz wskazuje, że Pyskowice, jako 
osada, zawdzięczają swój początek Piskowi/Pyskowi/Pyskorzowi. Wieś mogła powstać w latach 
pięćdziesiątych XIII w. Natomiast lokacja miasta mogła mieć miejsce na przełomie XIII i XIV w. 
(i wówczas za inicjatora tej akcji należy uznać księcia Kazimierza bytomskiego) lub w latach 1304-
1315 (wtedy przyczyniłby się do niej jego syn Bolesław, książę toszecki, arcybiskup ostrzyhomski), 
a nie jak wcześniej twierdzono ok. roku 1260. 

 

Pyskowice leżą przy trasach na Poznań i Opole, w pobliżu autostrad A4 i A1, w sąsiedztwie 
dużych aglomeracji miejskich. Miasto posiada zwarty i dobrze rozwinięty układ drogowy. Przez teren 
Pyskowic przebiegają dwie drogi krajowe: nr 40 i 94 o łącznej dł. 8,1 km, droga wojewódzka nr 901 
relacji Wielowieś – Gliwice o dł. 5,5 km, a także drogi powiatowe o dł. 7 km i gminne o dł. 65 km. 
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Rys.2 Pyskowice na tle mapy Województwa Śląskiego i Polski 

źródło: opracowanie własne  

Na terenie miasta kursuje 11 linii autobusowych obsługiwanych od 1 stycznia 2019 r. przez 
Zarząd Transportu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Linie te łączą 
Pyskowice z Bytomiem, Gliwicami oraz Tarnowskimi Górami. Ponadto funkcjonują także kursy 
oferowane przez przewoźników prywatnych. W mieście zlokalizowana jest stacja kolejowa, na której 
zatrzymują się pociągi kursujące na trasie Opole – Gliwice. 

Miasto można podzielić na dwie części: południowa część – tzw. „stare” Pyskowice; 
północna część – tzw. „nowe” Pyskowice. „Stare”  Pyskowice obejmują zabudowę mieszaną jedno 
i wielorodzinną, jak również Dzierżno oraz Zaolszany, które charakteryzują się typowo wiejską 
zabudową z dużą liczbą gospodarstw rolnych. Ponadto zlokalizowany jest tam zbiornik Dzierżno Małe 
oraz część zbiornika Dzierżno Duże. ”Nowe” Pyskowice obejmują zabudowę głównie wielorodzinną, 
chociaż budownictwo jednorodzinne w tej części miasta cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. W części północnej zlokalizowany jest Urząd Miejski oraz większość jednostek 
organizacyjnych gminy Pyskowice. 

Do najważniejszych terenów zielonych w mieście należy zaliczyć: Park Miejski − 
zlokalizowany jest w dolinie rzeki Dramy, w południowej części miasta Pyskowice; Park na placu 
Józefa Piłsudskiego − zlokalizowany w centrum miasta pomiędzy ulicami Strzelców Bytomskich 
i Ignacego Paderewskiego oraz Ogródek Jordanowski − położony w rejonie ulic Strzelców 
Bytomskich, Osiedlowej i Poniatowskiego. Na terenie miasta w znaczącej mierze przeważają gatunki 
rodzime drzew, tj. lipy, klony, wierzby, robinie akacjowe, jawory oraz jesiony, z czego 28 drzew zostało 
zakwalifikowanych jako pomniki przyrody. 

Niepodważalnym atutem Pyskowic, generującym rozwój miasta i wzrost atrakcyjności pod 
względem inwestycyjnym, jest brak barier infrastrukturalnych dla inwestycji produkcyjno-
usługowych, baz logistycznych czy budownictwa mieszkaniowego. Rozwój miasta doskonale 
uzasadniają i ukazują cztery strefy aktywizacji gospodarczej, zlokalizowane przy ulicach: Poznańskiej, 
Gliwickiej, Toszeckiej i Piaskowej. Ze względu na swoją niewątpliwie korzystną lokalizację oraz 
sąsiedztwo takich miast jak Gliwice, Zabrze czy Bytom, Pyskowice są miejscem, w którym warto 
inwestować. Przekonało się o tym już wiele firm takich jak: DB Schenker, Rossmann, Hybryd, Viva 
Inwestycje, Eurocolor, Komsta, Glass Produkt, Polmarkus, czy Kurotec, które uważają nasze miasto 
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za dobrego, odpowiedzialnego i atrakcyjnego partnera, który inicjuje i sprzyja powstawaniu, a także 
rozwojowi wszelkiego rodzaju inwestycji. 

Dużymi atutami Pyskowic są również tereny usługowo – mieszkaniowe pod budownictwo 
jednorodzinne, dostępność mediów (energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja deszczowa 
i sanitarna), zwarta zabudowa z zapleczem edukacyjnym, kulturalnym i sportowym sprzyjającym 
rosnącemu zainteresowaniu inwestycyjnemu i mieszkaniowemu. 

 

Na koniec 2020 r. w Pyskowicach zamieszkiwało 16 910 osób, w tym, na pobyt stały 16 465, 
a na pobyt czasowy 445. Dynamika zmian stanu ludności na przestrzeni ostatnich 5 lat ma charakter 
ujemny. 

Tabela 1.  
Dynamika zmian stanu ludności na przestrzeni lat (2016-2020). 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba mieszkańców 
ogółem: 

 
17 130 17 043 17 105 16 982 16 910 

w tym: osoby 
zameldowane 
na stałe 

 
16 854 16 751 16 717 16 617 16 465 

w tym: osoby 
zameldowane 
czasowo 

 
276 292 388 365 445 

źródło: Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzenia Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. 

Od wielu lat w gminie Pyskowice można zaobserwować dodatni współczynnik feminizacji. 
W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 72 osoby 
i wyniosła 8 886 kobiet oraz 8 024 mężczyzn. Gęstość zaludnienia na koniec 2020 r. wyniosła 543 
os./km2. 

W 2020 r. w Pyskowicach podobne jak w latach ubiegłych zaobserwowano ujemny przyrost 
naturalny. Odnotowano 169 żywych urodzeń oraz 267 zgonów. Ujemny przyrost naturalny jest 
zbliżony do przyrostu naturalnego całego powiatu gliwickiego. 

Pod względem struktury wieku w gminie Pyskowice zamieszkuje na pobyt stały 10 526 
mieszkańców w wieku produkcyjnym, tj. w wieku dla mężczyzn pomiędzy 18. a 64. rokiem życia, 
a dla kobiet pomiędzy 18. a 59. rokiem życia, 2 841 mieszkańców jest w wieku przedprodukcyjnym, 
a 3 098 mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. 

Infografika 1.  
Struktura ludności Pyskowic według ekonomicznych grup wiekowych w 2020 r.  
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źródło: Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzenia Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Tabela 2.  
Liczba mieszkańców wg grup wiekowych w 2020 r. 

Mężczyźni (M) Kobiety (K) 

Wiek Liczba Wiek Liczba 

0-2 268 0-2 252 

3 80 3 76 

4-5 158 4-5 140 

6 77 6 82 

7 82 7 75 

8-12 424 8-12 382 

13-15 235 13-15 234 

16-17 138 16-17 138 

18 65 18 61 

19-20 127 19-20 150 

21-40 2 177 21-40 2 302 

41-60 2 147 41-60 2 298 

61-64 617 61-64 720 

65-70 441 65-70 611 

71-81 406 71-81 651 

> 81 293 > 81 558 

SUMA (M)       7 735 SUMA (K)      8 730 

źródło: Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzenia Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. 
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Organami gminy Pyskowice są Rada Miejska oraz Burmistrz Miasta. Ich działalność jest 
jawna. Obywatele mają prawo do uzyskiwania informacji, a także dostępu do dokumentów 
dotyczących wykonywania zadań publicznych. 

 

To organ stanowiący i kontrolny gminy. W drodze jej uchwał przyjmowane są m.in. statut 
gminy, budżet miasta czy wysokość podatków. Rok 2020 r. był rokiem szczególnym, gdyż 
obchodziliśmy jubileusz 30-lecia samorządu Pyskowic. Dokładnie 5 czerwca 1990 r. odbyło się 
pierwsze posiedzenie pyskowickiej Rady Miejskiej po przywróceniu samorządu terytorialnego. Rada 
kadencji 1990-1994 liczyła 30 członków, a jej kadencja trwała 4 lata. 
 

Fot. 1. Skład Rady Miejskiej I kadencji (1990-1994) 

Przy stole siedzą od lewej radni: Andrzej Żebiałowicz, Ewa Rudzka, Wanda Warzecha, Wojciech 
Szczepański, Elżbieta Sztuczka.  

Od lewej stoją: Józef Strzodka, Jerzy Raźniewski, Henryk Sibielak, Wiesław Szustakowski, Andrzej 
Kociubiński, Janusz Magiera, Ryszard Drozd, Józef Rubin, Piotr Sokołowski, Zbigniew Łanowy, 
Czesław Żydaczewski, Piotr Biegaj, Zygmunt Szulborski, Zygfryd Smuda. 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Obecnie Rada Miejska w Pyskowicach liczy o połowę mniej radnych. Radni wybierani są 
w wyborach powszechnych, a ich kadencja trwa 5 lat. Aktualna Rada Miejska została wybrana 
w wyborach 21 października 2018 r. i składa się z 15 radnych. Przewodniczącą Rady Miejskiej jest 
Jolanta Drozd, a jej zastępcą Krzysztof Łapucha.  
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Fot. 2. Skład Rady Miejskiej VIII kadencji (2018-2023) 
od lewej: Jacek Sigidus, Waldemar Obłąk, Andrzej Owczarek, Andrzej Bąk, Błażej Kupski, Barbara 
Witowska, Justyna Berda, Jolanta Drozd, Krzysztof Łapucha, Sylwia Lenek, Tadeusz Szafrański, 
Marek Drobnicki, Bogusław Domagała, Robert Bonk, Marek Witek. 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Wydarzenia związane z uczczeniem jubileuszu 30-lecia samorządu Pyskowic zaplanowane 
były na maj 2020 r., jednak z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną nie mogły się odbyć, dlatego 
Burmistrz Pyskowic na majowej sesji na ręce ikony pyskowickiego samorządu - Jolanty Drozd, która 
nieprzerwanie od 1994 r. zasiada w strukturach pyskowickiej Rady, złożył gratulacje oraz symboliczny 
kwiat. 

Fot. 3. Uczczenie jubileuszu 30. lat samorządu Pyskowic 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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W 2020 r. Rada Miejska w Pyskowicach obradowała na 10. sesjach zwyczajnych. Ze względu 
na pandemię koronawirusa posiedzenia te od marca 2020 r. ograniczały się do podejmowania 
uchwał. Podczas posiedzeń podjęto 120 uchwał, które dotyczyły spraw z zakresu: 

 budżetu – 31; 

 gospodarki komunalnej – 31; 

 gospodarki nieruchomościami – 14; 

 spraw społecznych – 9, w tym 5 z opieki społecznej; 

 polityki senioralnej, programów profilaktycznych i organizacji pozarządowych – 3; 

 spraw organizacyjnych – 11; 

 oświaty – 2; 

 skarg, wniosków i petycji – 10; 

 pozostałe – 9; 

Pyskowiccy radni w ramach solidarności z działaniami miasta w zakresie przeciwdziałania 
gospodarczym i społecznym skutkom epidemii dali wyraz swojej odpowiedzialności na XX sesji Rady 
Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2020 r. Na sesji tej podjęli uchwałę nr XX/197/2020, 
która w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 obniżała o połowę wysokość ich diet, co 
pozwoliło zaoszczędzić ok. 40 tys. zł oraz ważną dla przedsiębiorców uchwałę zwalniającą z podatku 
od nieruchomości. Uchwała ta wskazała kto i na jakich warunkach może skorzystać ze zwolnienia 
z podatku od nieruchomości.  

 Rada Miejska wykonuje swoje obowiązki przy pomocy organów pomocniczych czyli komisji, 
których członkami są radni. Komisje te mają istotny wpływ na politykę miasta Pyskowice i ostateczny 
kształt uchwał, gdyż dyskusje na tym etapie są często najbardziej szczegółowe. W Pyskowicach 
w 2020 r. pracowało 6 komisji stałych, tj.: 

 Komisja Inwestycji i Budżetu (przewodniczący: Krzysztof Łapucha, skład: Jolanta Drozd, Marek 

Witek, Bogusław Domagała, Sylwia Lenek, Błażej Kupski – do 08.2020 r.); 

 Komisja Gospodarki Komunalnej (przewodniczący: Marek Witek, skład: Krzysztof Łapucha, 

Andrzej Bąk, Bogusław Domagała, Barbara Witowska, Waldemar Obłąk, Andrzej Owczarek, 

Marek Drobnicki, Jacek Sygidus); 

 Komisja Rewizyjna (przewodniczący: Tadeusz Szafrański, skład: Justyna Berda, Barbara 

Witowska, Sylwia Lenek); 

 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu (przewodniczący: Bogusław Domagała, skład: Tadeusz 

Szafrański, Robert Bonk, Sylwia Lenek, Andrzej Owczarek, Marek Drobnicki, Jacek Sygidus, Błażej 

Kupski – od 09.2020 r.); 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (przewodniczący: Robert Bonk, skład: Błażej Kupski, 

Waldemar Obłąk, Andrzej Owczarek, Marek Drobnicki); 

 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku (przewodniczący: Andrzej Bąk, skład: Robert Bonk, Justyna 

Berda, Waldemar Obłąk, Jacek Sygidus). 

Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii koronawirusa posiedzenia komisji 
odbywały się częściowo zdalnie, a od marca do maja 2020 r. zostały zawieszone bezpośrednie dyżury 
radnych oraz Przewodniczącej Rady. Mieszkańcy Pyskowic po wcześniejszym telefonicznym 
umówieniu się z danym radnym  mogli skorzystać z jego pomocy. 
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2.2.1 Struktura organizacyjna 

Urząd Miejski w Pyskowicach jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz 
Miasta realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę 
Miejską, a także racjonalnie zarządza mieniem publicznym. 

Na czele Urzędu od listopada 2018 r. stoi Burmistrz Miasta - Adam Wójcik wraz z Zastępcą - 
Bartoszem Straszakiem, Sekretarz Miasta – Agnieszką Kazubek oraz Skarbnik Miasta – Dorotą Ziębą. 

Fot. 4. Kierownictwo miasta Pyskowice VIII kadencji (2018-2023) 
od lewej: Burmistrz Miasta – Adam Wójcik, Skarbnik Miasta – Dorota Zięba, Sekretarz Miasta – 
Agnieszka Kazubek, Zastępca Burmistrza Miasta – Bartosz Straszak. 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

W Urzędzie na dzień 31.12.2020 r. zatrudnionych było 117 pracowników, z czego 17 osób 
na stanowiskach kierowniczych. Pracownicy Urzędu Miejskiego z uwagi na zmiany przepisów prawa 
oraz na podnoszenie efektywności i jakości realizowanych zadań publicznych stale podnosili swoje 
kwalifikacje, m.in. podejmując naukę na studiach podyplomowych czy uczestnicząc w szkoleniach 
i warsztatach. W roku 2020 r. pracownicy Urzędu uczestniczyli w 64 szkoleniach, to z uwagi na 
ograniczenia epidemiczne prawie o 50% mniej niż w roku 2019. W dalszym ciągu braliśmy udział 
w projektach benchmarkingowych, seminariach,  konferencjach naukowych, kongresach, które 
z uwagi na pandemie odbywały się w formule online. W skład Urzędu w 2020 r. wchodziły: wydziały, 
referaty, biura oraz samodzielne stanowiska. Pracowały w nim również: Urząd Stanu Cywilnego 
i Komenda Straży Miejskiej.  

 Kierownictwo miasta od początku VIII kadencji  poszukuje skuteczniejszych niż 
dotychczasowe sposobów osiągania stawianych sobie celów, poprzez wdrażanie innowacji 
usprawniających funkcjonowanie na różnych poziomach działań, w tym m. in. dokonując zmian 
w istniejących strukturach organizacyjnych. Od 1 stycznia 2020 r. w strukturze Urzędu funkcjonuje 
Wydział Gospodarki Lokalami, który został wyodrębniony z Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska. W sierpniu 2020 r. dokonano kolejnych usprawnień. W celu podnoszenia 
sprawności funkcjonowania Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych oraz Biuro Promocji 
i Współpracy z Zagranicą zostały zreorganizowane i zastąpione odpowiednio Wydziałem Spraw 
Społecznych i Sportu oraz Wydziałem Kultury i Promocji, a Biuro Zamówień Publicznych zostało 
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rozszerzone o kompetencje dotyczące nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których gmina 
Pyskowice posiada udziały lub akcje. 

Tabela 3.    
Kompetencje nowych komórek po przeprowadzonych zmianach w 2020 r.  

Nazwa komórki Zakres działania 

Wydział Spraw Społecznych 
i Sportu 

1) nadzór nad działalnością Dziennego Domu Senior+, Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Miejskiego Żłobka; 

2) inicjowanie i podejmowanie działań i akcji charytatywnych o zasięgu 
ogólnomiejskim w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej; 

3) promowanie rodziny oraz przeciwdziałanie patologiom życia rodzinnego; 
4) realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii; 

5) organizowanie i koordynowanie kontaktów między samorządem gminy 
i organizacjami pozarządowymi, w tym m. in.: opracowywanie rocznego 
programu współpracy z tymi organizacjami; 

6) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy 
prawnej; 

7) opracowywanie i realizowanie Gminnych Programów Polityki Zdrowotnej 
8) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem, rozwojem 

i upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie miasta; 
9) organizacja wakacji i ferii zimowych w zakresie jednodniowych wycieczek 

 

Wydział Kultury i Promocji 1) wspieranie inicjatyw kulturalnych i nadzór nad ich realizacją; 
2) nadzór i kontrola działalności gminnych instytucji kultury; 
3) przekazywanie i rozliczanie dotacji podmiotowych oraz dotacji celowych 

przeznaczonych dla instytucji kultury; 
4) prowadzenie spraw dotyczących organizacji imprez masowych na terenie 

gminy; 
5) nadzór i organizacja uroczystości miejskich związanych ze świętami 

państwowymi, w tym  opracowywanie kalendarza imprez oraz 
współorganizowanie dekoracji miasta; 

6) prowadzenie spraw związanych z prezentowaniem i wizerunkiem gminy 
Pyskowice w mediach, w tym m.  in.: pełnienie funkcji rzecznika prasowego 
Burmistrza oraz prowadzenie profilu Pyskowic w mediach 
społecznościowych (Facebook, Instagram); 

7) przygotowanie i realizacja Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego (PBO); 
8) dystrybucja materiałów promocyjnych odpłatna (sprzedaż) i  bezpłatna (na 

wniosek). 

Biuro Zamówień 
Publicznych i Nadzoru 
Właścicielskiego 

1) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne 
od wartości 130 000 zł; 

2) prowadzenie procedur odwoławczych; 
3) opracowywanie rocznych planów zamówień publicznych i sprawozdania 

z zakresu zamówień publicznych dla gminy Pyskowice,; 
4) koordynacja i kontrola czynności związanych z zawarciem umowy 

z wybranym oferentem, poprzez dokonywanie wstępnej kontroli projektów 
umów; 

5) prowadzenie spraw związanych z Urzędem Zamówień Publicznych 
w ramach obowiązków wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych- 

6) prowadzenie spraw dotyczących nadzoru właścicielskiego nad spółkami, 
w których gmina Pyskowice posiada udziały lub akcje; 

7) ustalanie czy kandydaci lub członkowie rad nadzorczych jednoosobowych 
spółek gminy Pyskowice oraz członkowie zarządu jednoosobowych spółek 
gminy Pyskowice spełniają wymogi ustawowe na członka rady nadzorczej 
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i członka zarządu; 
8) bieżąca analiza kwartalnych informacji o wynikach ekonomicznych 

i finansowych  jednoosobowych spółek Gminy. 
 

Wydział Gospodarki 
Lokalami 

1) gospodarowanie zasobem lokalowym Gminy, m. in.  sprawowanie nadzoru 
nad prawidłowym utrzymaniem i eksploatacją budynków mieszkalnych oraz 
nad ich remontami; prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki 
mieszkaniowej Gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 
wspólnoty samorządowej, przeprowadzanie kontroli wykorzystania lokali 
mieszkalnych we współpracy z administracjami domów,  przygotowanie 
projektów umów najmu i użyczenia lokali użytkowych; 

2) prowadzenie spraw dotyczących, m.in. prowadzenia polityki czynszowej 
Gminy w zakresie lokali mieszkalnych i użytkowych, prowadzenie rozliczeń 
opłat z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących własność 
gminy Pyskowice: prowadzenie kartotek czynszowych lokali mieszkalnych 
i użytkowych; 

3) działanie na rzecz odzyskania lokali i należności czynszowych, 
4) prowadzenie spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych oraz  dodatków 

energetycznych; 
5) prowadzenie spraw dotyczących współpracy Gminy z zarządami Wspólnot 

Mieszkaniowych; 
6) prowadzenie programu pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania 

z lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Pyskowice, w formie 
świadczenia zastępczego; 

7) prowadzenie czynności eksmisyjnych wobec byłych najemców. 
 

źródło: dane Urzędu Miejskiego w  Pyskowicach 

Zakres działania Urzędu jest bardzo szeroki, począwszy od dbałości o dobry stan techniczny 
obiektów użyteczności publicznej, dróg i chodników, obiektów małej architektury, poprzez nadzór 
nad realizacją inwestycji, gospodarkę komunalną, edukację, współpracę z podmiotami podległymi, 
działania na rzecz środowiska naturalnego, współpracę z organizacjami pozarządowymi, 
organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych, a także działania informacyjne 
i promocyjne, po gminną księgowość i prowadzenie różnego rodzaju obsługi klienta. 

Infografika 2.  
Zadania Gminy 

 

 

 

źródło: opracowanie własne 
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2.2.2 Siedziba Urzędu Miejskiego 

Siedziba Urzędu Miejskiego w Pyskowicach mieści się w budynku przy ul. Strzelców 
Bytomskich 3, który po przeprowadzonej w 2019 r. kompleksowej termomodernizacji, 
wyremontowaniu część pokoi biurowych oraz zamontowaniu nowego zadaszenia nad głównym 
wejściem do Urzędu stał się jedną z wizytówek naszego miasta. Rok 2020 stał się sprawdzianem dla 
włodarzy miast z zewnętrznej i wewnętrznej logistyki. Z uwagi na szalejący na świecie wirus w jednej 
chwili zostaliśmy zmuszeni,  tak jak pozostali pracodawcy, do zorganizowania bezpiecznego miejsca 
pracy naszym pracownikom i równie bezpiecznej obsługi klienta, jednocześnie zapewniając tym 
drugim dobrą jakość świadczonych usług. Ani na chwilę nie wstrzymaliśmy obsługi naszych 
interesantów, chociaż ze względu na pandemię – w początkowej fazie - byliśmy zmuszeni ograniczyć 
bezpośredni kontakt. Mając na celu daleko idącą ochronę przed koronawirusem oraz stosując różne 
formy zabezpieczenia i ochrony przed nim - tak wykorzystano rozkład pomieszczeń Urzędu 
Miejskiego, aby możliwie w jak największym zakresie zapewnić naszym mieszkańcom, a w sprawach 
odmiejscowionych również mieszkańcom gmin ościennych, możliwość załatwiania spraw na miejscu 
w Urzędzie. 

Fot. 5. Budynek Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

2.2.3 Obsługa klienta 

Wierni zasadzie, iż wyznacznikiem sukcesu działania urzędu jest zaufanie obywateli do sfery 
publicznej, w sposób szczególny, w tym trudnym roku, dbaliśmy o bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców, jednocześnie starając się zapewnić im wysoką jakość usług.  

Dostosowując funkcjonowanie do istniejącej sytuacji w kraju cały czas zapewnialiśmy 
interesantom ciągłą, bezpośrednią obsługę. Przez pierwszych kilka tygodni epidemii Biuro Obsługi 
Interesanta przejęło załatwianie spraw na miejscu, natomiast już po paru tygodniach 
wprowadziliśmy dalsze usprawnienia. Przyjmowanie korespondencji w dalszym ciągu odbywało się 
w Biurze Obsługi Interesanta, załatwianie spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego w Urzędzie 
Stanu Cywilnego, w sprawach ewidencji ludności, dowodów osobistych, wyborów w Wydziale Spraw 
Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego, a sprawy płatności obsługiwała kasa 
Urzędu. W pozostałych sprawach mieszkańcy byli obsługiwani na parterze budynku w pok. 121, ze 
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specjalnie przygotowanymi i zabezpieczonymi stanowiskami obsługi. Interesanci, którzy nie byli 
w stanie załatwić swoich spraw rekomendowaną drogą listowną, elektroniczną lub telefoniczną, 
przybywając do naszego Urzędu byli kierowani według kolejności do odpowiednich pomieszczeń 
przez naszych pracowników. 

Aby podnieść skuteczność naszej obsługi poszukujemy innowacji usprawniających nasze 
funkcjonowanie.  Biorąc pod uwagę powyższe w styczniu 2020 r. została uruchomiona pod adresem 
https://pyskowice.grobonet.com/ wyszukiwarka osób pochowanych na pyskowickim cmentarzu 
komunalnym. Portal ten pozwala na odnalezienie swoich bliskich w bazie osób pochowanych oraz 
lokalizowanie ich grobu na dokładnej mapie cmentarza. 

Infografika 3.  
Internetowy serwis „Grobonet” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Od stycznia 2020 r. Biuro Obsługi Klientów pyskowickiego cmentarza komunalnego zostało 
przeniesione do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (pok. 313 II piętro), dzięki czemu w jednym 
miejscu interesanci mogą odebrać akt zgonu zmarłego z Urzędu Stanu Cywilnego i jednocześnie  
w tym samym budynku dokonać opłaty za rezerwacje miejsca i pochówek na cmentarzu 
komunalnym. 

 W grudniu 2019 r. został udostępniony mieszkańcom nowy gminny system informacji 
przestrzennej. Można z niego skorzystać poprzez bezpośrednie wejście na stronę internetową 
www.mpyskowice.emapa.net lub poprzez oficjalną stronę internetową miasta www.pyskowice.pl 
(baner System Informacji Przestrzennej), a dzięki naszemu udziałowi w Górnośląsko – Zagłębiowskiej 
Metropolii znaleźliśmy się wraz z pozostałymi 40 gminami (członkami) na interaktywnej mapie 
przedstawiającej przestrzenny i funkcjonalny obraz Metropolii. Mapa ta jednocześnie zapewnia 
szybki dostęp do dokumentów źródłowych każdej gminy. 

Wraz z nadejściem 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach rozpoczął swoje 
funkcjonowanie Pyskowicki Punkt Konsultacyjny dotyczący programu „Czyste Powietrze”, który 
powstał w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Ze względu na sytuację epidemiczną punkt ten w 2020 r. działał na zasadzie 
porad telefonicznych i mailowych. 

Samorząd Pyskowic konsekwentnie dba o przejrzystość finansów i wydatków publicznych. 
Dlatego, aby dowiedzieć się jak wygląda plan finansowy Pyskowic od dnia 1 marca 2020 r. nie trzeba 
już sięgać po opasłą uchwałę budżetową. Każdy pyskowiczanin może szybko i wygodnie sprawdzić 
jak wygląda budżet na rok bieżący, jakich Gmina spodziewa się dochodów, na co zamierza je wydać 
i ile pieniędzy na komunikację miejską, drogi czy szkoły pochodzi konkretnie z jego podatku. 
Internetowy serwis to nowość, z której mieszkańcy naszego miasta mogli korzystać jako jedni  
z pierwszych. Wszystko „jak na dłoni” mamy na stronie https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-
miasta/pyskowice/2020  

https://pyskowice.grobonet.com/
http://www.mpyskowice.emapa.net/
http://www.pyskowice.pl/
http://www.pyskowice.pl/
https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-miasta/pyskowice/2020
https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-miasta/pyskowice/2020
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Infografika 4.  
Internetowy serwis „Na co idą moje pieniądze” 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

W związku z wymuszonymi epidemią ograniczeniami w funkcjonowaniu lokalnych 
zarządców nieruchomości, utrudnionym, a czasami wręcz niemożliwym, okazało się uzyskanie 
potwierdzenia przez zarządcę wniosku o dodatek mieszkaniowy, dlatego umożliwiliśmy w tym 
okresie składanie tych wniosków bez potwierdzenia.  

 Dobrym wskaźnikiem wysokiej jakości usług realizowanych przez pyskowicki samorząd jest  
w dalszym ciągu ilość klientów korzystających z tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego, stanowiska do 
obsługi działalności gospodarczej czy stanowiska do obsługi dowodów osobistych. Sprawy te można 
załatwić w dowolnie wybranym urzędzie na terenie Polski. Duża ilość tych zdarzeń świadczy o tym, 
że urząd działa na najwyższym poziomie, ma na uwadze wysoką jakość usług i dba o dobro i interes 
klienta. Dodatkowo z uwagi na epidemię, wiele samorządów przez długi okres nie świadczyło obsługi 
bezpośredniej lub z uwagi na kwarantannę pracowników musiało ją na jej czas zawiesić, czego u nas 
udało się uniknąć. Podjęte przez kierownictwo pyskowickiego urzędu działania związane ze 
zmianowością pracy urzędników oraz zorganizowanie obsługi klienta w wydzielonych miejscach na 
najniższej kondygnacji budynku dało zamierzone efekty. 

 Poniżej podajemy konkretne ilości zrealizowanych zadań w 2020 r., potwierdzające 
przytoczone powyżej fakty. 

Tabela 4.  
Ilość odmiejscowionych spraw załatwionych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach w roku 2020. 

L.p. Akta Stanu Cywilnego  Działalność gospodarcza  Dowody osobiste 

1. 
 

Akty urodzenia: 836 szt. 

− 102 dzieci z Pyskowic, 

− 705 dzieci spoza Pyskowic 

− 29 umiejscowień tzn. 
przeniesienie zagranicznego aktu 
stanu cywilnego do rejestru 

 Wpis do centralnej 
ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, 
zmiany wpisu, zawieszenia, 
wznowienia, zaprzestanie 
wykonywania działalności 
gospodarczej: 421 szt. 

 Wydane dowody 
osobiste: 1 142 szt. 
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− stanu cywilnego z Pakistanu 
Niemiec, Wielkiej Brytanii, 
Francji, Holandii, Austrii, Belgii, 
Słowacji, Turcji ); 

 

2. 
 

Akty zgonu: 298 szt., 
z czego: 

− 157 z Pyskowic, 

− 138 spoza Pyskowic, 

− 3 umiejscowienia z Niemiec; 
 

   Zgłoszenie utraty lub 
uszkodzenia dowodu 
osobistego: 212 szt. 

3. 
 

Akty małżeństwa: 100 szt., 
z czego: 

− 26 wyznaniowych, 

− 11 umiejscowień z Holandii, 
Niemiec, Wielkiej Brytanii) 

− 63 cywilnych (33 śluby 
mieszkańców z Pyskowic, 19 
w plenerze (wszyscy spoza 
Pyskowic, 1 ślub z 
obcokrajowcem (Ukraina); 

 

  Udostępnienie danych 
z Rejestru Dowodów 
Osobistych oraz 
dokumentacji 
związanej z dowodami 
osobistymi: 51 szt. 

4. 
 

Wydane odpisy i zaświadczenia: 
4 985 szt., z czego: 

− migracje aktów do systemów 
państwowych: 4985 

− zmiany imion i nazwisk (decyzje, 
oświadczenia): 21 

− przyjęte oświadczenia woli: 327 
 

   

źródło: dane Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

W 2020 r. do tut. Urzędu wpłynęły ogółem 29 921 pisma, w tym 72 wnioski o udostępnienie 
informacji publicznej. Liczba pism na przestrzeni ostatnich 5 lat systematycznie wzrasta, co 
spowodowane jest zmianami przepisów prawa i nakładaniem na gminę nowych zadań, zmianami 
procedur, rozwojem budownictwa jednorodzinnego oraz świadomością mieszkańców, którzy coraz 
aktywniej włączają się w sprawy Pyskowic. 
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Wykres 1.  
Ilość pism przychodzących do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w latach 2017 - 2020 

źródło: Biuro Obsługi Interesanta UM Pyskowice 

Dużą część czasu pracownikom samorządowym zajmuje praca administracyjna. Poniżej 
przedstawiamy liczbę decyzji i zaświadczeń jaką urzędnicy wydali w 2020 r.: 

 Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji: 

− zaświadczenia dot. przeznaczenia działek w m.p.z.p. lub studium – 129 szt., 

− zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
z m.p.z.p. – 6 szt., 

− wypisy i wyrysy z m.p.z.p. lub wypis z m.p.z.p. – 52 szt., 

− wypisy i wyrysy ze studium lub wypis ze studium – 6 szt., 

− postanowienia: wstępny projekt podziału – 14 szt., 

− opinia dotycząca wstępnego projektu podziału działki – 2 szt., 

− zaświadczenia o rewitalizacji – 15 szt., 

− decyzje o warunkach zabudowy (przeniesienie decyzji) – 1 szt. 

 Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego: 

MELDUNKI: 

− zameldowanie na pobyt stały – 610 szt., w tym zameldowani spoza gminy - 382 szt.,  

− przemeldowani w gminie – 228 szt. 

− wymeldowanie z pobytu stałego - 346 szt.; 

− wydane decyzje administracyjne w sprawie zameldowań i wymeldowań – 73 szt., 

− zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy  
–  9 szt., 

− zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – 5 szt., 

− udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL – 480 szt., 

− wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców – 721 szt., 

− sprawy związane z dowodami osobistymi – wyszczególnione w tabeli 4. 

 Wydział Podatków Lokalnych: 

− decyzje podatkowe – 6 566 szt., 

− decyzje dot. zwrotu podatku akcyzowego – 52 szt., 

2017 2018 2019 2020

Ilość pism 24 141 25 555 29 253 29 921
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 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 

 REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA: 

− postępowania związane z usuwaniem drzew – 79 szt., 

− decyzje na wycinkę drzew – 26 szt., 

− sprawy związane z działalnością gospodarczą – wyszczególnione w tabeli 4. 
 

 REFERAT DRÓG I KOMUNIKACJI: 

− wnioski o utrzymanie i eksploatację obiektów i urządzeń komunalnych – 122szt., 

− wnioski o opinii w sprawie projektu zmian organizacji ruchu drogowego – 53 szt., 

− wnioski o współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego – 29 szt., 

− wnioski o zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 224 szt., 

− wnioski o lokalizację zjazdu z drogi publicznej – 46 szt., 

− wnioski o zgodę na lokalizację oraz wejście w teren – 133 szt., 

− wnioski o planowanie transportu zbiorowego – 39 szt. 

 Wydział Gospodarki Lokalami: 

− wnioski o przyjęcie na listę mieszkaniową – 58 szt., 

− wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego – 504 szt., 

− wnioski o przyznanie dodatku energetycznego – 57 szt. 

 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa: 

− sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców – 39 szt., 

− zaświadczenia dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
– 70 szt., 

− decyzje dotyczące podziału nieruchomości – 16 szt. 

 Wydział Kultury i Promocji: 

− wniosek o wydanie materiałów i wydawnictw promocyjnych – 16 szt., 

− wyrażenie zgody na używanie logo miasta – 3 szt., 

− wyrażenie zgody na używanie herbu miasta – 1 szt., 

− wnioski o patronat honorowy burmistrza wydarzeń okolicznościowych – 2 szt. 

 Urząd Stanu Cywilnego: 

− sprawy związane z urodzeniami, zgonami i małżeństwami – wyszczególnione w tabeli 4. 
 

Ze względu na sytuację epidemiczną w minionym roku, mając na względzie, dobro 
mieszkańców oraz ciągłość działania Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, władze miasta wdrożyły 
odpowiednie procedury, które zapewniły ochronę zarówno klientów, jak i pracowników. Dlatego, też 
koniecznym było ograniczenie bezpośredniego kontaktu burmistrza z mieszkańcami.  
W ramach przyjmowania skarg i wniosków mieszkańcy mieli możliwość kontaktu telefonicznego oraz 
mailowego. Osoby, które wybrały jednak kontakt osobisty, przyjmowane były w czwartki,  
w odstępach półgodzinnych po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny wizyty,  
z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Ponadto, dzięki wcześniejszej 
rejestracji, możliwe było szybkie, merytoryczne i kompleksowe załatwienie sprawy podczas jednej 
wizyty w Urzędzie. 
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 Budżet gminy Pyskowice jest najistotniejszym narzędziem jej zarządzania oraz 
wyznacznikiem nie tylko bieżącej polityki, ale także strategią działania na przyszłość. Jest on 
uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej przez Radę Miejską. 

Plan gospodarki  budżetowej na 2020 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Pyskowicach 
uchwałą nr XVI/143/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 r. 

Poniżej przedstawiamy dane dotyczące polityki finansowej gminy Pyskowice w 2020 r. 
w zestawieniu z latami ubiegłymi (2017-2019). Ze szczegółowym zakresem polityki finansowej 
prowadzonej przez gminę można zapoznać się poprzez informacje udostępnione na stronie 
internetowej: https://bip.pyskowice.pl/ w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce / BUDŻET  
I MAJĄTEK/, a w szczególności w materiale pn. "Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta 
Pyskowice za 2020 r. oraz informacja o stanie mienia miasta Pyskowice ". 

W roku 2020 sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2019 r. oraz 
informacja o stanie mienia miasta Pyskowice zostały przyjęte przez Radę Miejską w Pyskowicach  
i Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach bez zastrzeżeń, co oznacza pozytywną opinię tych 
podmiotów w zakresie polityki finansowej gminy. Burmistrz Miasta na sesji Rady Miejskiej w czerwcu 
2020 r. otrzymał jednogłośnie absolutorium, co jest dowodem na docenienie efektów działalności 
organu wykonawczego. Inny bilans głosowania byłby niespodzianką. Wyniki mówiły same za siebie.  

Infografika 5.  
Efekty działalności organu wykonawczego w 2019 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: dane Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Do budżetu Pyskowic  w wyniku działań w 2019 r. wpłynęła 
rekordowa kwota 108 159 621,59 zł

Wyjątkowe były również wydatki w sumie 112 246 603,39 zł

Na rozwój trafiła blisko co trzecia wydana złotówka

Niespotykany wcześniej poziom, w wysokości
32 900 252,21 zł, osiągnęły nakłady inwestycyjne

W dużym stopniu dynamiczna modernizacja Pyskowic 
przebiegła bez angażowania środków własnych

W blisko połowie – suma 16 042 883,40 zł – sfinansowana 
została z funduszy pomocowych
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Efekty naszych  konsekwentnych działań, w tym ilości przeprowadzonych inwestycji 
i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, zostały również docenione 
w prestiżowych rankingach samorządowych, tj. w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego 
za 2019 r. oraz „Bogactwo samorządów” pisma Wspólnota. Nasze rekordowe wyniki prezentujemy 
poniżej. 

Infografika 6.  
Miejsce Pyskowic w prestiżowych rankingach 

 
źródło: dane Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 

W 2020 r. dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 111 293 092,18 zł, wydatki 
budżetowe na kwotę 104 136 146,81 zł. Nadwyżka budżetu gminy wynosiła 7 156 945,37 zł. 

W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miejskiej 
i zarządzeniami Burmistrza Miasta zgodnie z kompetencjami. Wykonanie dochodów wyniosło 
105 113 720,41 zł, a wykonanie wydatków 100 731 484,58 zł, tym samym osiągnięto dodatni wynik 
wykonania budżetu za 2020 r. 

Tabela 5.  
Wykonanie budżetu gminy Pyskowice w 2020 r. 

Wyróżnienie 
Plan wg uchwały 
budżetowej 

Plan po zmianach Wykonanie planu 

Dochody 111 293 092,18 107 847 365,07 105 113 720,41 

Wydatki 104 136 146,81 109 470 170,86 100 731 484,58 

Nadwyżka / deficyt 7 156 945,37 -1 622 805,79 4 382 235,83 
 

źródło: dane Wydziału Księgowości i Budżetu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Ranking 
Finansowy 
Samorządu 
Terytorialnego 
za 2019 r.

- 19 miejsce
w Polsce
w kategorii gmin 
miejskich                                        
- 5 miejsce na 
Śląsku
w kategorii gmin 
miejskich

Ranking 
"Bogactwo 
samorządów" 
magazynu 
Wspólnota

- Awans o 71 pozycji 
w stosunku do roku 
2018                                         
- Historyczny wynik 
143 miejsce wśród 
607 mniejszych 
miast
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 Podobnie jak w latach ubiegłych wg stanu na koniec 2020 r. Gmina nie posiadała 
zobowiązań wymagalnych. Powyższe wynika z faktu, iż samorząd nie dopuszcza do sytuacji, w której 
zaciągnięte zobowiązania przyjęłyby klauzulę "wymagalne”.  

Na bieżąco spłacane są zaciągnięte kredyty i pożyczki. Ich uruchomienie miało na celu 
pozyskanie jak największych dotacji ze środków zewnętrznych przed zakończeniem perspektywy 
2014-2020 dla projektów unijnych.  

Wydatki bieżące, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, finansowane są 
z dochodów bieżących budżetu. Za 2020 r. została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie 
1 419 662,51 zł. 

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2020 r. nie udzielono również poręczeń i gwarancji. 

 DOCHODY GMINY 

 Struktura dochodów gminy Pyskowice w 2020 r. została przedstawiona w poniższej tabeli: 

Tabela 6.  
Dochody gminy Pyskowice w 2020 r. wg źródła pochodzenia 

Wyszczególnienie Plan po zmianach [zł] Wykonanie planu [zł] 
Wykonanie 
planu [%] 

Dochody ogółem 107 847 365,07 105 113 720,41 97,47 

Dochody własne,  
z czego: 

53 699 603,47 52 390 748,43 97,56 

− ze sprzedaży majątku, 5 000 000,00 4 440 598,82 88,81 

− z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania 
wieczystego 
w prawo własności, 

210 000,00 295 233,28 140,59 

− z podatków i opłat, 33 690 520,77 33 822 960,56 100,39 

− inne: 14 799 082,70 13 831 955,77 93,46 

Dotacje celowe 30 930 410,05 30 354 122,97 98,14 

Subwencje 15 999 545,00 16 087 747,00 100,55 

Środki na inwestycje 
finansowane z udziałem 
środków zewnętrznych 
(programy unijne, programy 
rządowe, dotacje od jst.) 

7 217 806,55 6 281 102,01 87,02 

źródło: dane Wydziału Księgowości i Budżetu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 W 2020 r. największą procentowo pozycją w dochodach budżetu gminy były dochody 
własne. Zamknęły się one w kwocie 52 390 748,43 zł, co stanowiło 49,84% wszystkich dochodów 
Gminy. Kolejną pod względem wielkości pozycją dochodów były dotacje celowe. W 2020 r. Gmina 
z tego tytułu uzyskała 30 354 122,97 zł tj. 28,88% dochodów ogółem. Dochody z tytułu subwencji 
wyniosły 16 087 747,00 zł co stanowiło 15,30% dochodów ogółem. Poza ww. stałymi źródłami, 
dochodem dla Gminy mogą być także środki na realizację projektów finansowanych z udziałem 
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środków unijnych. W 2020 r. dochody z tego tytułu wyniosły 6 281 102,01 zł, co stanowiło 5,98% 
wykonanych dochodów ogółem. 

Inny podział dochodów jednostki samorządu terytorialnego to podział na bieżące 
i majątkowe. Dochody majątkowe w 2020 r. wyniosły 14 519 598,17 zł, a bieżące 90 594 122,24 zł.  

Analizując dochody Gminy w latach 2017-2020 należy zwrócić uwagę, iż od 2019 r. 
w Pyskowicach dochody przekraczały rocznie 100 mln zł. Jest to w przeważającym stopniu zarówno 
efekt prężnej działalności samorządu Gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz 
fakt realizacji rządowych projektów 500+, 300+. Należy zauważyć, iż w stosunku do 2019 r. dochody 
Gminy spadły o ok. 3,5 mln zł. Wpływ na ten spadek miała zarówno pandemia koronawirusa jak 
i opóźnienia w akceptacji wniosków o płatność po stronie instytucji pośredniczącej w wypłacie 
środków unijnych z RPO WSL 2014-2020. 

Wykres 2.  
Dochody gminy Pyskowice ogółem w latach 2017 - 2020

źródło: dane Wydziału Księgowości i Budżetu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 WYDATKI GMINY 

 W 2020 r. zł wydatki budżetowe wyniosły 100 731 000 zł., co oznacza, iż zmniejszyły się one 
w stosunku do 2019 r. o 11 515 000 zł. Spadek wydatków w stosunku do roku 2019 r. wynikał ze 
spadku wydatków bieżących, pandemii koronawiusa, która spowodowała zmniejszenie wpływów do 
budżetu gminy oraz prowadzenia części inwestycji w okresie wieloletnim, tj. zamknięcie 
i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych przy ul. Wrzosowej w Pyskowicach adaptacji 
budynku byłego dworca kolejowego na „Stację Kultury”, a także budowa ul. Lokalnej. Jednakże, 
podobnie jak przy dochodach gminy, od 2019 r. można zauważyć wzrost ogólnych wydatków gminy 
w stosunku do lat 2017-2018  oraz utrzymywanie się ich na poziomie powyżej 100 000 000 zł. Wynika 
to - podobnie jak wzrost dochodów  - z realizacji programów rządowych 500+, 300+, jednak co należy 
podkreślić, również z bardzo konsekwentnie prowadzonej polityki inwestycyjnej władz miasta 
kadencji 2018-2023.  
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Wykres 3.  
Wydatki gminy Pyskowice ogółem w latach 2017-2020 

źródło: dane Wydziału Księgowości i Budżetu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się podobnie jak jej dochody, 
tj. w podziale na bieżące i majątkowe. 

Tabela 7.  
Wydatki gminy Pyskowice w 2020 r. 

Wyszczególnienie Plan po zmianach [zł] Wykonanie planu [zł] 
Wykonanie 
planu [%] 

Wydatki ogółem 109 470 170,86 100 731 484,58 92,02 

Wydatki majątkowe 
inwestycyjne, z czego: 

13 691 554,28 11 557 024,85 84,41 

− inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 
z wyłączeniem projektów 
finansowanych z udziałem 
środków zewnętrznych, 

2 894 549,64 2 255 508,31 77,92 

− inwestycje i zakupy 
inwestycyjne finansowane  
z udziałem środków 
zewnętrznych. 

10 797 004,64 9 301 516,54 86,15 

Wydatki bieżące, z czego: 95 778 616,58 89 174 459,73 93,10 

− finansowane z udziałem 
środków unijnych. 

2 027 631,72 1 687 891,55 83,24 

źródło: dane Wydziału Księgowości i Budżetu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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 W roku 2020  na  cele  inwestycyjne  wydatkowano  kwotę 11 557 024,85 zł, z czego 
otrzymane na rachunek miasta środki zewnętrzne wyniosły 8 225 703,06 zł, co stanowi 71,17% 
poniesionych wydatków inwestycyjnych ogółem. Większość środków zewnętrznych pochodziła 
z funduszy rządowych (FDS, RFIL) – 4 511 266,00 zł. Ponadto otrzymano dotacje z funduszy 
celowych, budżetów jst, budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 3 714 437,06 zł. 
 

Tabela 8.  
Wydatki gminy Pyskowice na zadania inwestycyjne w latach 2017-2020 z podziałem na źródła 
finansowania 

Wykorzystanie 
środków na zadania 
inwestycyjne 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Środki zewnętrzne 2 204 145,00 11 018 078,81 16 042 883,40 8 225 703,06 

Środki własne 5 270 829,54 12 060 709,86 16 857 368,81 3 331 321,79 

RAZEM 7 474 974,54 23 078 788,67 32 900 252,21 11 557 024,85 

źródło: dane Wydziału Księgowości i Budżetu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Tabela 9.  
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych w 2020 r. 

Wyróżnienie  Wykonanie [ zł ] Wykonanie [%] 

Środki z budżetu UE  32 700 0,28 

Dotacje otrzymane z budżetów jst  1 444 310,17 12,50 

Dotacje otrzymane z budżetu państwa 
z tzw. „programów rządowych” 

 
4 511 266,00 39,03 

Dotacje otrzymane z funduszy 
celowych (FP, WFOŚiGW) 

 
2 237 426,89 19,36 

Środki własne  3 331 321,79 28,83 

Wydatki inwestycyjne ogółem  11 557 024 ,85 100,00 

źródło: dane Wydziału Księgowości i Budżetu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 Poniżej syntetycznie przedstawiono wydatki poniesione w 2020 r. na zadania inwestycyjne, 
które realizuje Gmina: 

 modernizacja systemu ciepłowniczego – 1 129 387,27 zł, 

 budowa, modernizacja ulic, chodników, parkingów – 5 714 045,42 zł, 

 Stacja Kultury – adaptacja dworca kolejowego – 276 457,04 zł, 

 modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych i lokali – 349 683,47 zł, 

 modernizacja budynku Urzędu Miejskiego – 117 818,83 zł, 

 modernizacja monitoringu miejskiego – 87 522,70 zł, 

 przebudowa pomieszczeń budynku SP-5 na oddziały przedszkolne „Pyskolandia” – 

861 273,72 zł, 
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 zagospodarowanie terenu placu Poniatowskiego – 149 820,00 zł, 

 zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów – 2 237 426,89 zł. 

Szczegółowe dane na temat realizowanych inwestycji miejskich w 2020 r. znajdują się 
w rozdziale 7 pkt 7.2 „Inwestycje miejskie” oraz w rozdziale 7 pkt 7.11 „Środki zewnętrzne”. 

 

 W 2020 r. Pyskowice udzieliły 205 950,22 zł dofinansowania innym jednostkom samorządu 
terytorialnego na realizacje poniższych zadań: 

 naprawa schodów i murku oporowego w pasie drogowym ul. Powstańców Śląskich wraz 

z remontem chodnika, dotacja dla Powiatu Gliwickiego, wartość dotacji wyniosła 161 250,00 zł, 

 podejmowanie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-

19, dotacja dla Powiatu Gliwickiego, wartość dotacji wyniosła 6 000,00 zł, 

 zatrudnienie związane z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie 

katechetycznym działającym w Gliwicach, dotacja dla Miasta Gliwice, wartość dotacji wyniosła 

2 626,66 zł 

 zatrudnienie związane z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w punkcie 

katechetycznym działającym w Tarnowskich Górach, dotacja dla Gminy Tarnowskie Góry, 

wartość dotacji wyniosła 1 073,56 zł, 

 zakup lampy operacyjnej do sali cesarskiego cięcia dla Szpitala w Pyskowicach, dotacja dla 

Powiatu Gliwickiego, wartość dotacji wyniosła 35 000,00 zł. 

 

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Pyskowice została uchwalona uchwałą Rady 
Miejskiej w Pyskowicach nr XVI/142/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2020-2027. WPF sporządzona została do 2027 r., tj. do roku, który jest ostatnim 
rokiem planowanej spłaty zaciągniętych zobowiązań. We wszystkich latach objętych WPF była 
wykazana jest nadwyżka operacyjna przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów 
i pożyczek. 

Tabela 10.  
Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia 

Kredyty, pożyczki, leasing samochodów 

Rok Zadłużenie na 1 stycznia Rata Odsetki Zadłużenie na 31 grudnia 

 
2021 

15 822 808,95    

153 970,00 Planowany leasing samochodu 

 1 340 990,36 186 463,84 14 635 788,59 
2022 14 635 788,59 2 542 870,36 165 276,71 12 092 918,23 
2023 12 092 918,23 2 545 829,15 133 098,86 9 547 089,08 
2024 9 547 089,08 2 412 874,36 102 468,88 7 134 214,72 
2025 7 134 214,72 2 393 637,92 74 161,79 4 740 576,80 
2026 4 740 576,80 2 378 013,40 45 883,85 2 362 563,40 
2027 2 362 563,40 2 362 563,40 14 816,65 0,00 

źródło: dane Wydziału Księgowości i Budżetu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

We wszystkich latach objętych WPF spełniony został warunek wynikający z art. 242 ustawy 
o finansach publicznych, tj. dochody bieżące przewyższać będą planowane wydatki bieżące 
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(nadwyżka operacyjna). Spełniony został również wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 
ustawy o finansach publicznych, zwany mianem indywidualnego wskaźnika zadłużenia (IWZ), tj. 
zachowana została prawidłowa relacja wskaźnika spłaty zobowiązań - w całym okresie objętym 
prognozą corocznie wskaźnik spłat zobowiązań nie przekracza maksymalnego wskaźnika 

Tabela 11.  
Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata tj. 2021 – 2027. 

Rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty Maksymalny wskaźnik spłaty 

2021 1,63 10,15 

2022 1,86 6,59 

2023 1,79 5,76 

2024 1,53 5,90 

2025 1,44 8,76 

2026 1,36 2,29 

2027 1,28 2,07 

źródło: dane Wydziału Księgowości i Budżetu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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Jednym z podstawowych zadań stojących przed jednostkami samorządu terytorialnego 

jest zarządzanie, w imieniu swoich mieszkańców i dla dobra wspólnego, mieniem komunalnym. 

Według prowadzonego przez Gminę i na bieżąco korygowanego zestawienia zasobu 

gruntów komunalnych na koniec roku 2020 gmina Pyskowice dysponowała gruntami o powierzchni 
426,4778 ha (w tym 0,6583 ha – grunt, którego gmina jest użytkownikiem wieczystym). Zasób gminy 

Pyskowice w porównaniu do roku 2019 – pomimo zbywania gminnych terenów - zwiększył się 

o 2,3355 ha. 

W użytkowaniu wieczystym pozostawało 21,3749 ha gminnych gruntów (w tym 
w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 9,7680 ha). 

Trwałym zarządem obciążona była wg stanu na koniec roku 2020 powierzchnia 6,5970 ha 

gruntów gminnych i w stosunku do 2018 r. powierzchnia ta nie uległa zmianie. Wszystkie tereny 

objęte prawem zarządu są placówkami oświatowymi i opiekuńczymi i korzystają ze zwolnienia 

z opłat za trwały zarząd - na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (szkoły przedszkola) oraz art.64b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek miejski). 

W formie dzierżaw użytkowanych było 220,03 ha gruntów, z czego w większości są to tereny 

użytkowane jako dzierżawy rolne oraz ogródki przydomowe. W mniejszym zakresie umowami 
dzierżawy objęte są grunty pod obiektami handlowymi, a ponadto obiektami sportowymi, stawami, 
garażami, pod kontenerami na odpady komunalne, odzież używaną oraz inne. 

Grunty Gminy są użyczane tylko wyjątkowo. W 2020 r. stan w stosunku do 2019 r. nie uległ 
zmianie i funkcjonował jedynie na czterech lokalizacjach dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu – 3 

lokalizacje o łącznej pow. 0,3426 ha (przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego, Nowej i Rynku – budynek 

Ratusza wraz z częścią działki obejmującej Rynek) oraz jedna obejmująca 0,0004 ha z przeznaczeniem 

na automatyczną stację pomiarową zapewniającą ochronę przeciwpowodziową dla zbiornika 

Dzierżno Małe dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (w głębi ul. Młyńskiej).  

Tabela 12.  
Zestawienie powierzchni gruntów własnych gminy Pyskowice – stan na 31.12.2020 r. 

Grunty Powierzchnia [ha] 

Grunty łącznie, w tym: 

 

grunty własne: 
      w tym: 

− wieczyste użytkowanie 

− trwały zarząd 

− dzierżawa 

− użyczenie 

 

grunty Skarbu Państwa, których 
Gmina jest użytkownikiem wieczystym 
 

424,1423 ha 
 

423,484 ha 
 

27,0000 ha 
6,5970 ha 
216,86 ha 
0,3426 ha 

 
 

0,6583 ha 



 

28 

źródło: dane Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

4.1.1 Zwiększenia stanu mienia gminy Pyskowice 

Mienie gminy Pyskowice w 2020 r. ulegało zwiększeniu: 

 w trybie ustawy „komunalizacyjnej”. 

W roku 2020 g mina Pyskowice otrzymała od Wojewody Śląskiego 12 decyzji administracyjnych 

ws. komunalizacji mienia. Łączna powierzchnia gruntów objętych ww. decyzjami wyniosła 

7,8663 ha. Z tych 12 decyzji 10 zostało wydanych na wniosek Gminy, 2 decyzje zostały wydane 

na wniosek Starosty Powiatu Gliwickiego. Otrzymane decyzje komunalizacyjne obejmują: 

− nieruchomości zabudowane (położone przy ulicach: kard. Stefana Wyszyńskiego, Nad Łąkami, 
Wyzwolenia, J. Słowackiego), 

− nieruchomości stanowiące drogi (ulice: gen. W. Sikorskiego, Wrzosową, Wiejską-Boczną), 

− nieruchomości niezabudowane inne niż drogi (położone przy ulicach: R. Traugutta, Toszeckiej, 
A. Mickiewicza, Piaskowej).  

 w zakresie przejmowania nieruchomości rolnych, co następuje gdy gmina wnioskuje do 

Wojewody Śląskiego o mienie Skarbu Państwa na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 

19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. 

2019.877) - regulacje te dotyczą terenów przeznaczonych w planach na cele rolne, wg stanu 

na dzień 30 czerwca 2000 r. - w tym trybie Gmina nie nabyła w 2020 r. żadnej nieruchomości. 

 w wyniku nabycia od osoby fizycznej gruntu o pow. 0,1294 ha, stanowiącego rów odwadniający. 

Koszt nabycia działki: 53 300,00 zł. 

 z mocy przepisów prawa, a mianowicie wspomnianego na wstępie art. 98 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, po wykonaniu przez osoby fizyczne lub prawne - geodezyjnych podziałów 

nieruchomości, w których część działki objętej podziałem geodezyjnym przeznaczona jest na 

drogi publiczne lub poszerzenie dróg już istniejących. Z takimi sytuacjami mieliśmy także do 

czynienia w roku 2020 w następujących przypadkach: 

− wypłacono odszkodowanie w kwocie 17 920,00 zł, za przejętą na własność gminy Pyskowice 
działkę o pow. 0,0174 ha z przeznaczeniem pod gminną drogę publiczną – ul. Wolności, 

− wypłacono odszkodowanie w kwocie 64 500,00 zł, za przejętą na własność Gminy działki 
o pow. 0,0599 ha oraz o pow. 0,0316 ha z przeznaczeniem na drogę gminną – w ul. Kolonia 
Pyskowicka. 

4.1.2 Zmniejszenia stanu mienia gminy Pyskowice 

Najważniejszym atrybutem prawa własności jest możliwość dysponowania majątkiem,  
tak jest też w przypadku prawa własności nieruchomości. Okoliczność, że gmina Pyskowice  
ma ujawnione prawo własności nieruchomości w stosunku do ponad 426 ha gruntów oznacza  
iż ma prawo nimi dysponować. Oczywiście w dużej części majątek gminy stanowią nieruchomości 
przeznaczone na wykonywanie zadań gminy o charakterze publicznym jak np. drogi, nie mniej jednak 
są to nieruchomości, którymi gmina, w ściśle określonych celach i przy zastosowaniu obowiązujących 
w tym zakresie procedur, może dysponować - uzyskując wpływy do budżetu gminy 

Zbycie nieruchomości Gminy w 2020 r. wynikało z: 

 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 

w prawo własności tych gruntów w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 

w prawo własności tych gruntów (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 139). 



 

29 

Dochody jakie gmina uzyskała w roku ubiegłym z tytułu przekształceń wyniosły 311 312,71 zł, 

z czego 30 609,16 zł dochody od osób prawnych, a 280 703,55 zł dochody od osób fizycznych. 

Dochody w znacznej części stanowią wpływy z jednorazowych wpłat za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu, dokonywane na podstawie cytowanej 

wyżej ustawy. Duża liczba mieszkańców skorzystała z bonifikaty, która na podstawie uchwały 

Rady Miejskiej w Pyskowicach nr V/49/2019 z 28 lutego 2019r., przysługiwała w przypadku 

jednorazowej płatności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego. Są to również - 

chociaż obecnie w niewielkiej części - dochody z rat od osób, których prawo użytkowania 

wieczystego zostało przekształcone w latach ubiegłych. 

 zbycia 42 lokali mieszkalnych - w tym: 3 w przetargu, 39 zbyte na rzecz najemców (9 lokale to 

lokale z 80% bonifikatą, 23 to lokale z bonifikatą 85%, dla 4 - zastosowano 90% bonifikaty, 

a 1  lokal został sprzedany na rzecz najemcy za 100% wartości). Należy nadmienić, iż mimo 

zastosowania wysokich bonifikat 10 najemców dodatkowo skorzystało z możliwości rozłożenia 

ceny lokalu na raty. Uzyskane wpływy ze sprzedaży lokali wyniosły ogółem 1 034 328,82 zł, w tym 

za lokale z przetargu łącznie 311 900,00 zł. W porównaniu do roku 2019 liczba zbytych przez 

gminę lokali mieszkalnych zwiększyła się o 50%. 

 sprzedaży 10 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej pow. 

4,4098 ha, a dochód z tego tytułu wyniósł 4 092 087,00 zł, oraz 8 nieruchomości o pow. łącznej 

0,0640 ha, z przeznaczeniem na tereny zieleni urządzonej, z których dochód wyniósł 69 003,00 zł. 

 zbyto również dwie nieruchomości o łącznej pow. 0,0147 ha, w trybie bezprzetargowym na 

poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej na kwotę 25 424,10 zł. 

 

Dochody Gminy w zakresie dysponowania swoim mieniem w 2020  r. wynikały 
w szczególności: ze zbywania nieruchomości, z tytułu wykonywania prawa własności dla gruntów 
oddanych w użytkowanie wieczyste, z tytułu dzierżawy, w celu lokalizacji w gruncie Gminy sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, w zakresie służebności przesyłu. 

Tabela 13.  
Zbiorcze dochody z majątku gminy Pyskowice w latach 2018 -2020 r., 

Lp. Wyszczególnienie Dochody uzyskany na 
koniec 31.12.2018 r. 

Dochody uzyskany 
na koniec 

31.12.2019 r. 

Dochody uzyskany 
na koniec 

31.12.2020r. 

1. Czynsze za lokale 
komunalne 

5 409 753,32 5 477 431,29 5 675 276,69 

2. Odsetki od 
nieterminowych 
wpłat czynszów 

122 261,61 338 365,02 329 686,08 

3. Sprzedaż mienia 
komunalnego 

2 340 275,27 3 919 908,51 4 440 598,82 

4. Użytkowanie 
wieczyste  

389 927,96 149 069,46 90 538,61 

5. Przekształcenie 
użytkowania 

0,00 11 529,30 30 568,90 



 

30 

wieczystego – 
osoby prawne 

6. Przekształcenie 
użytkowania 
wieczystego – 
osoby fizyczne 

14 192,40 1 219 750, 14 264 664,38 

7. Czynsze dzierżawne 208 098,15 224 159,79 264 542,63 

8. Rezerwacja 
targowiska 

95 407,80 96 479,51 98 811,17 
 

9. Opłata za 
ustanowienie 
służebności drogi 

8 729,93 1 095,00 11 936,00 

10. Opłata cmentarna 44 963,50 43 033,25 91 662,60 

11. Czynsze UM 31 911,79 29 669,28 20 722,45 

12. Czynsz za korzystanie 
z pomieszczenia przy 
ul. Kościelna 13 

0,00 0,00 178,48 

13. Odsetki od 
nieterminowych 
wpłat – dot. 
pozycji od 3 do 12 

2 653,44 5 655,57 2 900,14 

13. Czynsze szkoły 
podstawowe 

54 229,14 36 828,02 23 235,41 

14. Czynsze przedszkola 24 879,35 21 330,97 16 769,15 

15. Czynsz budynek 
mieszkalny przy SP 6 
 

6 462,66 6 886,21 6 911,35 

16. Czynsz żłobek 7 520,00 4 800,00 0,00 

Razem 8 761 266,32 11 585 991,32 11 369 002,86 

źródło: dane Wydziału Księgowości i Budżetu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie 

Nieruchomości – w celu realizacji jej zadań gmina Pyskowice zgłosiła do KZN trzy nieruchomości 
położone przy ul. Traugutta, o łącznej pow. 0,2398 ha, przeznaczone w planie zagospodarowania 

przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Dnia 14 grudnia 2017 r. 
zadeklarowaliśmy chęć podpisania listu intencyjnego w celu realizacji jednego lub dwóch budynków 

o trzech kondygnacjach, co pozwoliłoby gminny zasób nieruchomości zwiększyć o ok. 27 lokali. 
Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnej korespondencji w sprawie. 

Elementem szerokiej polityki mieszkaniowej jest również działanie Gminy skierowane na 

powstanie nowych lokali mieszkalnych. Działaniem takim było wniesienie w 2019 r. własności 
niezabudowanej działki nr 1485/1 o pow. 0,1769 ha jako wkładu niepieniężnego do Międzygminnego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach, z przeznaczeniem 

na budowę ponad 20 nowych lokali mieszkalnych w budynku o wysokim standardzie wykonania. 
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Gmina Pyskowice uzyskała w 2019 r. prawo własności w stosunku do dwóch działek 

położonych w obrębie ulic Szpitalnej i Dworcowej o łącznej pow. 0,7683 ha, których była 

użytkownikiem wieczystym od 2017 r. 

 Wartość środków trwałych stanowiących mienie komunalne miasta Pyskowice w zasobach 
Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Ośrodka 
Pomocy Społecznej, placówek oświatowych i opiekuńczych w stosunku do 2019 r. wzrosła 
o 11 547 677,52 zł, co obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 14.  
Wartościowe zestawienie środków trwałych stanowiących mienie komunalne gminy Pyskowice (bez 
„wyposażenia”) w latach 2018-2020 

Lp. Nazwa 
Stan 

na 31 
grudnia 

UM MOKiS MBP OPS 
Placówki 

oświatowe, 
ZOPO, MŻ 

Razem 

1. Grupa 0 - 
Grunty 

2018 75 000 370,22    347 303,50 75 347 673,72 

2019 57 868 144,14    347 303,50 58 215 447,64 

 
2020 

 
57 736 585,04    347 303,50 58 083 888,54 

2. Grupa 1 - 
Budynki 

2018 42 126 108,59 1 901 261,61   7 829 635,96 51 857 006,16 

2019 46 802 840,41 3 290 123,39   21 579 487,00 71 672 450,80 

 
2020 

 
46 936 210,89                        3 290 123,39                                                  22 614 377,22        72 840 711,50 

3. Grupa 2 - 
Obiekty 
inżynierii 
wodnej 
i lądowej 
 

2018 71 282 838,36 179 304,63   3 927 825,14 75 389 968,13 

2019 89 584 398,29 219 314,39   4 080 928,82 93 884 641,50 

2020 100 237 945,08           235 672,39   4 113 226,60 104 586 844,07    

4. Grupa 3 – Kotły 
i maszyny 
energetyczne 

2018 127 398,92 62 615,99   314 839,12 504 854,03 

2019 127 398,92 62 615,99   283 795,72 473 810,63 

 
2020 

 
127 398,92     62 615,99                                             123 748,01             313 762,92 

5. Grupa 4 - 
Maszyny, 
urządzenia 
i aparaty 
ogólnego 
zastosowania 
 

2018 1 300 275,48 73 406,05 22 061,96 39 005,50 461 910,91 1 896 659,90 

2019 1 296 661,74 73 406,05 17 913,96 58 940,11 461 910,91 1 908 832,77 

2020 1 293 583,07 70 257,05 6 856,42 58 940,11 413 480,75            1 843 117,40 

6. Grupa 5 - 
Specjalistyczne 
maszyny, 
urządzenia 
i aparaty 

2018  14 905,51   13 494,84 28 400,35 

2019  14 905,51   13 494,84 28 400,35 

 
2020 

  
14 905,51                                       13 494,84            28 400,35 

7. 
 

Grupa 6 - 
urządzenia 
techniczne 

2018 1 467 074,47 59 267,73   75 500,51 1 601 842,71 

2019 1 583 024,36 69 367,89   87 002,24 1 739 394,49 

 
2020 

 
1 709 328,32 33 463,72                                              61 851,53             1 804 643,57 

8. 2018 172 789,33    14 851,00 187 640,33 

2019 172 789,33    32 541,00 205 330,33 
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Grupa 7 - 
Środki 
transportowe 
 

2020 172 789,33                                                                    32 541,00            205 330,33 

9. Grupa -8 - 
Narzędzia, 
przyrządy 
ruchomości 
i wyposażenie 

2018 250 103,95 448 289,03   65 802,37 764 195,35 

2019 385 403,95 480 973,87   72 112,41 938 490,23 

2020 405 650,95     430 014,22   72 112,41              907 777,58 

Razem 

2018 191 726 959,32 2 739 050,55 22 061,96 39 005,50 13 051 163,35 207 578240,68 

2019 197 820 661,14 4 210 707,09 17 913,96 58 940,11 26 958 576,44 229 066798,74 

2020 208 619 491,60        4 137 052,27 6 856,42        58 940,11       27 720 023,45     240 542 363,85 

źródło: dane Wydziału Księgowości i Budżetu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 

W 2020 r. gmina Pyskowice posiadała udziały w pięciu spółkach prawa handlowego. 
W dwóch z nich miasto było jedynym udziałowcem. Uchwałą nr XX/195/2020 z dnia 30 kwietnia 
2020 r. Rada Miejska w Pyskowicach podjęła decyzję o rozwiązaniu spółki Zaolszany spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Pyskowicach. Dlatego zgodnie z przepisami kodeksu spółek 
handlowych do listopada 2020 zostało również przeprowadzone postępowanie likwidacyjne, po 
którym złożono w Sądzie Rejonowym w Gliwicach wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. Z uwagi 
na sytuacje epidemiczną w kraju Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje tych wykreśleń 
z dużym opóźnieniem, dlatego na dzień sporządzenia raportu procedura wykreślenia była w dalszym 
ciągu w toku.  

W poniższej tabeli przedstawiono wartość udziałów w poszczególnych spółkach. 

Tabela 15.  
Udziały gminy Pyskowice w spółkach prawa handlowego w 2020 r. 

Nazwa Spółki Akt założycielski / liczba udziałów lub akcji 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS 
Spółka z o. o. 
ul. Strzelców Bytomskich 9  
44–120 Pyskowice 

Akt notarialny z dnia: 2.03.1994 r., 
25.02.2014 r. 
 

Udziały – 8 085 po 600 zł każdy 
na łączną kwotę 4 851 000 zł, 
co stanowi 100% 

AT GROUP SA 
ul. Główna 5 
42–693 Krupski Młyn 

Akt notarialny z 20.11.1996 r. 
 

Akcje – 100 po 100 zł każda za łączną kwotę 

10 000 zł (akcje na okaziciela) 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o. o.  
ul. Rybnicka 47 
44–100 Gliwice 

Akt notarialny z dnia: 29.12.1997 r., 
5.11.2007 r.,11.01.2016 r., 24.10.2017 r. 
 

Udziały – 31 396 po 500 zł każdy 
na łączną kwotę 15 698 000 zł, 
co stanowi 7,71% 

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Spółka z o. o. ul. 
Towarowa 1 

Akt notarialny z dnia: 8.10.2003 r., 
18.12.2003 r., 23.03.2004 r., 
23.12.2005 r., 9.07.2007 r. 
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42 – 600 Tarnowskie Góry 9.01.2009 r., 6.04.2016 r., 
27.06.2019 r. 
 

Udziały 45 775 po 50 zł każdy 
na łączną kwotę 2 288 750 zł, 
co stanowi 2,89% 

Zaolszany Spółka z o. o. 
ul. Strzelców Bytomskich 9 
44 – 120 Pyskowice 

Akt notarialny z dnia 25.01.2017 r. 
 

Udziały 50 po 100 zł każdy na łączną kwotę 

5 000,00 zł, co stanowi 100,00% 

źródło: dane Biura Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Szczegółowe informacje na temat mienia komunalnego i jego zmian w 2020 r. można znaleźć 
na stronie internetowej www.bip.pyskowice / Budżet i majątek / wykonanie budżetu / rok 2020 / 
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2020 r. oraz informacja o stanie mienia 
miasta Pyskowice. 
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Strategia Rozwoju Pyskowic została przyjęta uchwałą nr XI/107/2019 Rady Miejskiej 
w Pyskowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice do 
roku 2030. Stanowi ona główny instrument określający kierunki rozwoju miasta oraz plan działań 
zmierzający do ich realizacji za pomocą projektów strategicznych oraz współpracy wielu partnerów. 
Jest to również dokument ukazujący ofertę miasta i zapraszający, tym samym, nowych mieszkańców, 
użytkowników oraz inwestorów − do wspólnego tworzenia Miasta Pyskowice poprzez możliwość 
realizowania wspólnych działań ukierunkowanych na osiągnięcie wizji rozwoju miasta. Zgodnie 
z określoną wizją miasta w roku 2030: „Pyskowice to otwarte, zielone, innowacyjne miasto dbające 
o swoich mieszańców oraz środowisko naturalne. Posiada ono bogatą ofertę usług dostosowanych 
do potrzeb społecznych i wykorzystuje nowe technologie, tworząc przy tym dogodne warunki 
rozwoju i rekreacji oraz atrakcyjną infrastrukturę inwestycyjną. Miasto Pyskowice to zdrowe 
przestrzenie publiczne, umożliwiające zrównoważony rozwój mieszkalnictwa, rekreacji, gospodarki 
i turystyki”. 

Infografika 7.  
Kierunki rozwoju lokalnego miasta Pyskowice określone w Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice do 
roku 2030 

 

źródło: Strategia Rozwoju Miasta Pyskowice do roku 2030 
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Tabela 16.  
Realizacja polityki rozwoju w roku 2020, określonej w Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice do roku 
2030. 

Cele 
strategiczne 

 
Cele operacyjne 

 
Projekty i działania w 2020 r. 

     

Współpraca, 
partycypacja 
społeczna 
i partnerstwa 

 Mieszkańcy Pyskowic 
współzarządzający 
miastem i aktywnie 
realizujący jego 
politykę rozwoju. 

 1. Udostępnienie przestrzeni na działania organizacji 
pozarządowych w mieście − rozpoczęcie adaptacji 
budynku byłego dworca kolejowego w celu 
utworzenia Stacji Kultury, w której ma 
w przyszłości zostać utworzone Centrum 
Organizacji Pozarządowych. 

2. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Rady 
Seniorów. 

3.  Ogłoszenie Budżetu Obywatelskiego (odwołany 
z powodu pandemii), konkursu ekologicznego. 

 Wzmocnienie 
i tworzenie kanałów 
komunikacji oraz 
narzędzi partycypacji 
aktywizujących 
i motywujących 
mieszkańców do 
współtworzenia 
rozwoju lokalnego. 

 1. Organizacja cyklicznych otwartych debat 
dotyczących rozwoju miasta: 

− otwarta dyskusja mieszkańców, samorządu 
i ekspertów zewnętrznych, tj. spotkanie 
burmistrza miasta z mieszkańcami 
o problemach drogowych, MOJE MIASTO, 
MOJE POMYSŁY spotkania w sprawie inicjatyw 
obywatelskich. 

2. Przyznanie Usprawnienie oraz wdrożenie nowych 
rozwiązań technologicznych w zakresie e-
partycypacji: 

− przystąpienie do internetowego serwisu „Na 
co idą moje pieniądze”, 

− utworzenie internetowej wyszukiwarki osób 
pochowanych na pyskowickim cmentarzu   
„Grobonet”, 

− uruchomienie gminnego systemu informacji 
przestrzennej www.mpyskowice.emapa.net, 

− udział w projekcie interaktywnej mapy 
przedstawiającej przestrzenny i funkcjonalny 
obraz Górnośląsko - Zagłębiowskiej 
Metropolii. 

 Kreowanie 
sprzyjających 
warunków do rozwoju 
organizacji 
społecznych, 
oddolnych inicjatyw 
i projektów oraz 
kreowania wspólnot 
lokalnych. 

 1. Rozpoczęcie adaptacji budynku byłego dworca na 
centrum kultury i aktywności społecznej – projekt 
pn. „Stacja Kultury”. 

2. Przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych 
na realizację projektów w formie konkursowej 
oraz małych grantów. 

3. Organizacja konkursu na inicjatywy oddolne – 
realizacja 4 projektów mieszkańców, tj. „Kino 
kobiet”, "Zielony Zagonek" - ogrody miododajne 

http://www.mpyskowice.emapa.net/
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i ziołowe w Pyskowicach, „Plac Zabaw 
w Chmurze” – internetowa baza materiałów 
wspomagających edukację oraz propozycje na 
rodzinne spędzanie czasu przymusowej izolacji, 
„Szyjemy maseczki dla Pyskowic”. 

 

Budowanie tożsamości 
i poczucia wspólnoty 
poprzez tworzenie 
infrastruktury 
lokalnych centrów 
miejskich. 

 1. Realizacja nowych funkcji w południowej części 
miasta – projekt „Aktywni Razem” w Centrum 
Wsparcia Rodziny oraz wzmocnienia funkcji Rynku 
(czas wolny w przestrzeni publicznej, integracja 
i edukacja społeczna poprzez m.in. gry i zabawy 
miejskie, letnie koncerty przy fontannie). 

     

Wysoki poziom 
kapitału 
ludzkiego 
i edukacyjnego 

 Egalitarna edukacja 
przez całe życie. 

 1. Promocja i wspieranie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. 

2. Współpraca z Fundacją Partycypacji Społecznej 
realizując projekt pn. „Śląska Akademia Senior@”. 

3. Dostarczanie książek do domu osobom starszym 
i niepełnosprawnym, które ze względu na stan 
zdrowia mają utrudniony dostęp do biblioteki. 

4. Pomaganie indywidualnym użytkownikom 
z dysfunkcjami w korzystaniu z zasobów 
internetowych. 

5. Prowadzenie szkoleń komputerowych dla 
seniorów, wspomaganie ich w poznawaniu 
nowych technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych. 

 Wzmacnianie 
potencjału 
kulturotwórczego 
w mieście. 

 1. Wzmocnienie oferty Centrum Wystawienniczego 
oraz Galerii „Podcień” poprzez organizowanie: 
wystaw i wernisaży w siedzibie Centrum oraz 
w plenerze. 

2. Skuteczna promocja kultury w dobie pandemii 
m.in. za pomocą fanpage na Facebooku miejskich 
jednostek kultury, stron internetowych, kanałów 
informacyjnych na YouTube, organizacji wystaw, 
koncertów i wydarzeń  w formule online. 

 Tworzenie twórczych 
przestrzeni 
umożliwiających 
spędzanie wolnego 
czasu mieszkańców. 

 1. Przeznaczenie budynku dworca na centrum 
kultury i aktywności społecznej - projekt pn. 
„Stacja Kultury” – rozpoczęcie adaptacji budynku. 

2. Utworzenie Pracowni Artystycznej: malarstwa, 
rzeźby i krawiectwa w Centrum Wystawienniczym 
w Ratuszu w Pyskowicach. 

 Różnorodna oferta 
spędzania czasu 
wolnego zorientowana 
na rozwój 

 1. Dostosowanie oferty kulturalnej i cyklicznych 
imprez kulturalno-rekreacyjnych na podstawie 
inwentaryzacji stanu wcześniejszego oraz analizy 
potrzeb i  zainteresowań mieszkańców. 
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kreatywności, pasji 
i zainteresowań. 

2. Zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży 
organizowane w szkołach z zakresu kompetencji 
miękkich. 

3. Bogata plenerowa oferta kulturalno – rozwojowa 
instytucji kultury dostosowana do stanu 
epidemicznego, np. kino plenerowe, eksploracja 
kolorów, koncerty przy fontannie, koncert „Dom 
o zielonych progach”, Letni teatr pod chmurką, 
„Bubble Day”, Fitness pod chmurką, Narodowe 
Czytanie "Balladyny" połączone z koncertem 
Agnieszki Bielanik-Witomskiej. 

4. Dostosowanie oferty kulturalnej do stanu 
epidemicznego, np. koncerty online, wystawy 
online, "Pyskowickie legendy i historie ku 
pokrzepieniu serc", konkursy online. 

5. Organizacja cyklicznych spotkań: „Pozytywnie 
zakręceni”, „Winylove spotkania”, „Kino kobiet”. 

 Wzmocnienie jakości 
kształcenia na 
poziomie 
podstawowym. 

 1. Przystosowanie placówek oświatowych do 
nauczania na odległość w formule online. 

2. Prowadzenie dziennika elektronicznego we 
wszystkich szkołach podstawowych. 

3. Udział w projektach i konkursach zewnętrznych. 
     

Atrakcyjne 
przestrzenie 
publiczne 
i tereny zielone 
w zdrowym 
środowisku 

 Wzmocnienie 
potencjału 
rekreacyjnego 
i turystycznego 
w mieście. 

 1. Realizacja działań związanych z turystyką 
i rekreacją – modernizacja placu Poniatowskiego, 
budowa Street workoutu. 

2. Tworzenie produktów turystycznych miasta 
opartych na kulturze, rekreacji i sporcie: 

− szlak mamutów 

− wyścig rowerowy MTB 

− „Pyskowicki Przewodnik Oczami 
Mieszkańców”. 

3. Budowa ścieżek rowerowych – prace nad 
projektem Autostrada Rowerowa Czterech Jezior 
(wspólna autostrada rowerowa dla podregionu 
gliwickiego. 

 Tworzenie ładu 
przestrzennego 
wykorzystującego 
potencjał inwestycyjny 
i rekreacyjny miasta 
oraz wspierający 
rozwój inwestycji 
mieszkaniowych. 

 1. Wzmocnienie gruntów pod inwestycje 
mieszkaniowe – uzbrojenie terenów wzdłuż 
ul. Lokalnej. 

 Edukacja mieszkańców 
w zakresie dbania 

 1. Dokonywanie pomiarów jakości powietrza na 
terenie Gminy i udostępnienie ich wyników 
mieszkańcom za pomocą dwóch czujników oraz 
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o środowisko 
naturalne. 

wzmożone kontrole w rejonach, gdzie 
stwierdzono największe zanieczyszczenie 
powietrza. 

2. Ochrona bioróżnorodności  i zielonych części 
miasta poprzez akcje edukacyjne w zakresie 
ochrony środowiska  i segregacji odpadów. 

3. Interwencje straży miejskiej w zakresie: segregacji 
odpadów, utrzymania czystości i niskiej emisji. 

4. Organizacja konkursu ekologicznego – „Pyskowice 
- ekologia wpisana w rozwój”. 

5. „O czym szumią pyskowickie drzewa?” - gra 
miejska podczas EDD w Pyskowicach. 

6. Wykonanie grafik ekologicznych z przeznaczeniem 
na przestrzenie miejskie. 

7. Budki lęgowe w Parku Miejskim. 
8. Dotacje na wymianę źródeł ciepła. 
9. Prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste 

Powietrze”. 

 Multifunkcyjne, 
dostępne dla każdego 
i nowoczesne 
przestrzenie publiczne 
wspierające edukację 
mieszkańców 
i integrację. 

 1. Przebudowa skweru na placu Poniatowskiego. 

 Infrastruktura miasta 
dostosowana do zmian 
demograficznych 
i przystosowana do 
wymogów 
uniwersalnego 
i zrównoważonego 
projektowania. 
 

 1. Nowe miejsca w żłobku i dwa nowe oddziały 
przedszkolne w SP5 w Pyskowicach „Pyskolandia”. 

2. Współudział w budowie trzeciego budynku 
mieszkalnego, realizowanego przez Międzygminne 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 
w Tarnowskich Górach (zadanie w trakcie 
realizacji). 

3. Wbudowywanie kostek integracyjnych na 
modernizowanych chodnikach w miejscach 
przejść dla pieszych. 

 Poprawa 
funkcjonalności 
i dostępności 
komunikacyjnej. 

 1. Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej 
i mostowej. 

2. Budowa ul. Lokalnej. 
3. Budowy i remonty chodników. 
4. Prace nad projektem Autostrady Rowerowej dla 

Podregionu Centralnego. 
5. Złożenie wspólnego projektu w ramach GZM do 

programu rządowego Kolej + w ramach którego 
zostaną przywrócone połączenia na trasie 
Pyskowice – Gliwice oraz uruchomiona stacja 
Pyskowice Miasto. 
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 Uzbrojenie 
i zagospodarowanie 
przestrzeni miasta 
sprzyjających 
nowoczesnemu 
rozwojowi 
i wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł 
energii. 

 1. Wykorzystanie pustostanów miejskich na cele 
społeczne – odnowa zdegradowanej przestrzeni 
miasta: – prowadzenie działań rewitalizacyjnych – 
realizacja projektu Stacja Kultury – adaptacja 
byłego dworca PKP w południowej części miasta. 

2. Rozpoczęcie działalności ORPU w budynku przy 
ul. Kościelna 13. 

3. Budowa oświetlenia ulicznego – budowa 
oświetlenia w technologii LED przy ul. Lokalnej. 

4. Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej 
w mieście - wykonanie sieci wodno – 
kanalizacyjnej wzdłuż ul. Lokalnej. 

5. Inwestycja w energię pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych – lampy solarne na cmentarzu 
komunalnym przy ul. Poznańskiej. 

     

Wysoka jakość 
życia –
zamieszkanie 
i innowacje 

 Tworzenie dogodnych 
warunków do rozwoju 
transportu zbiorowego 
powiązanego 
z transportem 
rowerowym i pieszym. 

 1. Budowa ul. Lokalnej wraz z chodnikami, zatokami 
autobusowymi i ścieżkami rowerowymi. 

2. Usprawnienie wewnętrznej komunikacji w mieście 
– spotkanie z mieszkańcami w sprawie poprawy 
komunikacji w mieście. 

 Rozwijanie publicznych 
usług opiekuńczych. 

 1. Działalność „Dziennego Domu Senior +”. 
2. Realizacja projektu  „Aby senior brzmiało dumnie” 

– system teleopieki i zapewnienie wsparcia 
opiekunów faktycznych. 

3. Realizacja programu „Pyskowicki Senior 60 +” 
możliwość skorzystania  z ulg, zniżek, rabatów 
w wybranych punktach i sklepach. 

4. Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej – 
otwarcie dwóch oddziałów przedszkolnych w SP 5 
w Pyskowicach „Pyskolandia”. 

5. Dofinansowanie z programu „Maluch+” - 
utworzenie dodatkowego miejsca w Żłobku 
Miejskim. 

źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice do roku 2030 oraz zrealizowanych 
projektów i działań w roku 2020 

 

Rewitalizacja staje się kluczowym procesem rozwojowym miasta Pyskowice, 
przeciwdziałając negatywnym zjawiskom oraz stymulując pozytywne zmiany społeczne 
i gospodarcze. Z tego powodu został opracowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pyskowice do 
roku 2023 (LPR), który uchwalono Uchwałą Nr XXXV/265/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 
18 maja 2017 r. 

LPR obok strategii rozwoju stanowi główny instrument umożliwiający wprowadzanie zmian 
na obszarze Gminy. Wpisanie go do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Śląskiego 
umożliwiło Gminie pozyskiwanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego przewidzianych 
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Cel operacyjny III: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i wykorzystanie potencjału
gospodarczego miasta

Kierunki działań: 1. Wprowadzenie nowych form współpracy i promocji w celu pozyskania nowych inwestorów.
2. Porządkowanie własności terenów inwestycyjnych i pozyskiwanie nowych. 3. Rozwijanie potencjału
gospodarczego śródmieścia poprzez efektywny proces gospodarowania pustostanami.

Cel operacyjny II: Poszerzenie oferty instytucji działających na rzecz rozwoju osobistego
i zawodowego lokalnej społeczności

Kierunki działań: 1. Utworzenie miejsc współpracy i integracji społecznej mieszkańców. 2. Zwiększenie
efektywności działalności stowarzyszeń NGO 3. Rozwinięcie oferty edukacyjnej dla młodzieży poprzez organizację
zajęć pozalekcyjnych odpowiadających preferencjom uczniów szkół. 4. Rozwijanie kół zainteresowań dla różnych
grup wiekowych oraz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel operacyjny I: utworzenie godnych i bezpiecznych warunków życia społecznego

Kierunki działań: 1. Zapewnienie godnych warunków życia osobom niepełnosprawnym, biednym oraz
wykluczonym społecznie. 2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Cel strategiczny: kreowanie nowych aktywności społecznych i gospodarczych wykorzystujących
potencjał obszarów zdegradowanych, a także podniesienie atrakcyjności zamieszkania oraz
wzmocnienie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej

na rewitalizację, zarówno inwestycyjnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak 
i miękkich z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty ujęte w tym planie. Ponadto 
posiadanie programu rewitalizacji zapewniło możliwość zwiększenia części uzyskanych dotacji z RPO 
o kolejne 10% z budżetu państwa. 

W LPR została przedstawiona wizja rozwoju Pyskowic oparta na założeniu, że rozwój miasta 
jest ściśle powiązany z rozwojem jego mieszkańców i ich zadowoleniem z życia. Realizacja 
przedstawionej wizji została w programie określona za pomocą celów i kierunków. Opiera się ona na 
celu strategicznym i wynikających z niego celach operacyjnych o charakterze społecznym, 
gospodarczym, funkcjonalno-przestrzennym i technicznym oraz środowiskowym, a także na 
kierunkach działania. Poniżej przedstawiono cele i kierunki działań określone w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023 r. 

Infografika 8.  
Cele i kierunki działań określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023 
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023 

W 2020 r., mając na uwadze powyższą wizję, cele i kierunki działań, zrealizowano 
następujące projekty rewitalizacyjne: 

 PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE, TZW. PROJEKTY MIĘKKIE 

 projekt „Aktywni Razem”, który był projektem komplementarnym do zrealizowanej w 2018 r. 
przebudowy pomieszczeń na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny (CWR) w budynku przy 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 83 i polegał na utworzeniu grupy samopomocowej 
składającej się z rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej lub rodziców, wobec 
których istnieje ryzyko umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Nadrzędnym celem członków 
grup samopomocowych była pomoc samym sobie w kręgu osób dotkniętych takim samym 
problemem oraz zmiana własnych osobistych warunków życia. Grupa miała być środkiem 
prowadzącym do zniesienia izolacji zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej) oraz wewnętrznej 
(osobistej, duchowej). 

 projekt „Aby Senior brzmiało dumnie”. Głównym celem projektu był wzrost dostępu do 
wysokiej jakości usług opiekuńczych dla osób powyżej 60 roku życia zagrożonych 
wykluczeniem społecznym lub ubóstwem z terenu miasta Pyskowice. Osoby te zostały objęte 
usługami społecznymi, między innymi dzięki stworzeniu „Dziennego Domu Senior+”, 
wdrożeniu systemu teleopieki oraz zapewnieniu wsparcia poprzez opiekunów faktycznych 
powyższych osób w okresie od marca 2019 do kwietnia 2021 roku. 

 projekt w ramach wieloletniego programu „Senior+ na lata 2015-2020 – Moduł II”. Program 
ten umożliwił utworzenie w 2018 r., „Dziennego Domu Senior+”, a w 2020 r. sfinansowano 
z niego bieżącą działalność ośrodka, którego celem jest w szczególności zapewnienie wsparcia 
seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania 

Cel operacyjny VI: Ograniczanie czynników mogących negatywnie wpływać na środowisko

Kierunki działań: 1. Zmniejszanie niskiej emisji poprzez dążenie do stosowania źródeł ciepła przyjaznych
środowisku. 2.Promowanie wśród mieszkańców dobrych praktyk w zakresie sposobu ogrzewania budynków oraz
rozwiązań prośrodowiskowych. 3. Rozbudowa infrastruktury komunalnej oraz wspieranie indywidualnych
przedsięwzięć w zakresie unieszkodliwiania odpadów.

Cel operacyjny V: Zapewnienie mieszkańcom satysfakcjonujących form spędzania wolnego
czasu

Kierunki działań: 1. Stworzenie atrakcyjnych przestrzeni rekreacyjnych na terenie miasta. 2.Rozbudowanie oferty
kulturalno - sportowej oraz modernizacja istniejących obiektów.

Cel operacyjny IV: Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz modernizacja infrastruktury
technicznej

Kierunki działań: 1.Dostosowanie funkcjonowania komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców. 2.Stworzenie
sieci dróg rowerowych. 3. Modernizowanie miejskich dróg i rozbudowa infrastruktury dla pieszych.
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z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także 
usługi w zakresie aktywizacji ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, 
kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od stwierdzonych potrzeb. 

 PROJEKTY INWESTYCYJNE: 

A. niezbędne do realizacji projektów miękkich (nieinwestycyjnych): 

 projekt „Stacja Kultury”, który w przyszłości pozwoli na utworzenie Centrum Organizacji 
i Aktywności Społecznych w budynku dworca PKP. Projekt miał na celu dostarczenie 
infrastruktury koniecznej do przeprowadzenia działań miękkich, jak i infrastruktury 
potrzebnej obszarowi rewitalizacji, której wytworzenie będzie ściśle powiązane z projektem 
miękkim – realizacja projektu w latach 2020 - 2022. 

B. będące inicjatywą władz lokalnych, realizujących strategiczną wizję rozwoju obszaru 
rewitalizacji - termomodernizacja obiektów gminnych – w 2020 r. złożono trzy wnioski na 
dofinansowanie:  

 „Termomodernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy 
ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach”, 

 „Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sikorskiego 83 
w Pyskowicach”, 

 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pyskowicach”. 

Wszystkie te projekty właściwie wpisują się w cele operacyjne Lokalnego Programu 
Rewitalizacji, a ich realizacja przyczynia się do przybliżenia wyznaczonych obszarów do założonej wizji 
rozwoju. Więcej na temat realizowanych projektów i złożonych wniosków o  dofinansowanie 
znajduje się w rozdziale 6 „Współpraca Burmistrza Miasta z innymi podmiotami” oraz w rozdziale 7 
pkt 7.2 „Inwestycje miejskie” i 7.11 „ Środki zewnętrzne”.  

 

5.3.1 Plan Gospodarki niskoemisyjnej (PGN) i Program Ochrony Środowiska (POŚ) 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pyskowice oraz Program ochrony środowiska na 
lata 2016-2020 to strategiczne dokumenty mające wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną 
i energetyczną Pyskowic. 

PGN został uchwalony w 2015 r., a następnie w 2017 r. wykonano jego aktualizację. Zawiera 
on informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy, 
podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości. Jest 
narzędziem pomocniczym w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego 
w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 
energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264 ze zm.). 

Drugi z dokumentów, tj. Program ochrony środowiska na lata 2016-2020 uwzględniający 
perspektywy do roku 2024 został uchwalony w dniu 24 listopada 2016 r. przez Radę Miejską 
w Pyskowicach”. Obowiązek sporządzania i aktualizacji gminnych programów ochrony środowiska 
przez samorządy wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Z założenia 
POŚ ma służyć rozwiązaniu problemów w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy. Jego 
wdrożenie przyczyniło się m.in. do realizacji idei zrównoważonego rozwoju miasta, efektywnego 
wykorzystania zasobów, oszczędności energii, a także poprawy warunków zdrowotnych 
mieszkańców. Opracowanie i przyjęcie POŚ pozytywnie wpłynęło na wizerunek Gminy i zwiększyło 
szanse na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych, które można było wykorzystywać na 
realizację zadań związanych z ochroną środowiska. 
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W 2020 r. w ramach kontynuacji wcielenia powyższych dokumentów zrealizowano szereg 
zadań w zakresie ochrony środowiska i ochrony powietrza atmosferycznego, które przyczyniły się do:  

 zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez: 

− pouczanie i informowanie przez Straż Miejską w zakresie emisji spalin i odpadów, 

− udostępnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych dot. ochrony środowiska na 
specjalnie przygotowanych materiałach informacyjnych kolportowanych w formie ulotek, 
w „Przeglądzie Pyskowickim” i na stronie www.pyskowice.pl, zakup projektu osłon 
śmietnikowych w siedmiu wariantach rozmiarowych i udostępnianych mieszkańcom 
nieodpłatnie w celu wykorzystania, 

− obsługę punktów pomiarowych przedstawiających aktualny indeks jakości powietrza 
i udostępnianie wyników jakości powietrza na stronie www.pyskowice.pl, 

− organizację konkursu ekologicznego pn. „Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój” 
promującego: ochronę środowiska; gospodarkę odpadami, wspomaganie ekologicznych form 
transportu, ochronę powierzchni ziemi, ochronę powietrza, wykorzystanie lokalnych źródeł 
energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników 
energii, ochronę przyrody. W 2020 r. w ramach konkursu zrealizowano zakup i montaż 
wolnostojących kolektorów słonecznych – lamp solarnych hybrydowych pozyskujących 
energię słoneczną na potrzeby oświetlenia alei ogrodowych oraz parkingów na terenie ROD 
WITAMINKA w Pyskowicach przy ul. Działkowej, 

− prowadzenie punktu programu „Czyste powietrze” WFOŚiGW; 

 poprawy bezpieczeństwa, obniżenia emisji spalin, poprawy przepustowości i płynności ruchu 

poprzez: 

− prace polegające na remoncie, modernizacji dróg gminnych, 

− budowę dróg gminnych (budowa ul. Lokalnej), co przekłada się na usprawnienie ruchu 
komunikacyjnego na terenie Gminy, 

− organizację tras rowerowych – prace nad projektem Autostrady Rowerowej dla Podregionu 
Centralnego, 

− przywrócenie połączenia kolejowego od stacji Pyskowice Miasto – złożenie projektu w ramach 
programu rządowego Kolej +; 

 obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną, co skutkuje obniżeniem emisji zanieczyszczeń 

poprzez: 

− modernizację systemu ciepłowniczego Gminy Pyskowice – rozpoczęcie inwestycji polegającej 
na przejściu na wysoki parametr oraz umożliwienie podłączenia kolejnych budynków do 
miejskiej sieci ciepłowniczej, 

− dofinansowanie przez Gminę modernizacji systemów grzewczych dla indywidualnych 
odbiorców, 

− prowadzenie Pyskowickiego Punktu Konsultacyjnego rządowego programu „Czyste 
Powietrze”, 

− termomodernizacje budynków przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnię, 

− planowanie dalszych termomodernizacji budynków stanowiących mienie komunalnej gminy 
tj. budynku Kościelna 13, budynku Szkoły Podstawowej nr 3 oraz budynku mieszkalno-
usługowego przy ul. Sikorskiego 83 w Pyskowicach – złożenie wniosków o dofinansowanie 
termomodernizacji; 

 zaopatrzenia w wodę: naprawa sieci wodociągowej na terenie Gminy przez spółkę PWiK 

Sp. z o.o. Gliwice, budowa sieci wod-kan wzdłuż ul. Lokalnej. 

http://www.pyskowice.pl/
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Działania podejmowane zarówno w latach ubiegłych, jak i w 2020 r. przede wszystkim 
ukierunkowane były na ochronę powietrza atmosferycznego, tj. kontynuację budowy i modernizacji 
układu komunikacyjnego, ograniczenie niskiej emisji, modernizację miejskiej infrastruktury 
ciepłowniczej, termomodernizacje budynków, edukację ekologiczną. Należy stwierdzić, że założone 
w POŚ i PGN zadania były realizowane na bieżąco i w miarę możliwości finansowych. Gmina 
Pyskowice w sposób prawidłowy wykonywała zadania określone w dokumentach strategicznych 
dotyczących ochrony środowiska mając na uwadze poprawę stanu środowiska, racjonalne 
gospodarowanie zasobami, w tym ograniczenia wodochłonności, energochłonności i emisji 
zanieczyszczeń. Środki finansowe na cele związane z ochroną środowiska pochodziły zarówno ze 
środków własnych Gminy, podmiotów realizujących zadania jak i ze źródeł zewnętrznych. Działania 
gminy Pyskowice były ukierunkowane na pozyskanie jak największej ilości środków zewnętrznych. 

W dniu 24.11.2016 r. Rada Miejska w Pyskowicach uchwaliła „Program ochrony środowiska 
na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”. Obowiązek sporządzania 
i aktualizacji gminnych programów ochrony środowiska przez samorządy wynika z ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Z założenia POŚ ma służyć rozwiązaniu problemów 
w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy. Jego wdrożenie powinno przyczynić się min. do 
realizacji idei zrównoważonego rozwoju miasta, efektywnie wykorzystującego swoje zasoby, 
oszczędności energii, a także poprawy warunków zdrowotnych mieszkańców. Opracowanie 
i przyjęcie POŚ pozytywnie wpłynęło na wizerunek Gminy i zwiększyło szanse na pozyskanie 
zewnętrznych środków finansowych, które można wykorzystywać na realizację zadań związanych 
z ochroną środowiska. 

5.3.2 Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania poprzez zainstalowanie ekologicznego 
źródła ciepła 

W 2020 r. w Gminie na podstawie uchwały nr XIX/178/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach 
z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na pokrycie kosztów zmiany 
systemów grzewczych w roku 2020 udzielane było mieszkańcom dofinansowanie do zmiany 
niskoemisyjnego źródła ciepła na ogrzewanie ekologiczne.  Wsparcie można było uzyskać dla 
prowadzonej inwestycji w zabudowie wielorodzinnej na terenach, które nie będą miały możliwości 
podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.  

Infografika 9.  
Sprawozdanie z udzielanych dofinansowań do zmiany systemu ogrzewania poprzez zainstalowanie 
ekologicznego źródła ciepła w 2020 r. 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Rozpatrzono 32 wnioski o przyznanie dotacji z czego podpisano łącznie 21 umów

Dotacja została wypłacona 16 wnioskodawcą na łączną kwotę 45 207,00 zł

Z uwagi na niespełnienie  kryterium wyboru inwestycji do dotacji, 11 
beneficjentom odmówiono przyznania dotacji

Jeden z wnioskodawców nie uzupełnił dokumentów niezbędnych do wypłaty 
dotacji, a 4 wnioskodawców, z którymi podpisano umowy o przyznanie dotacji 
nie złożyło wniosku o wypłatę dotacji
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Utrzymywanie bezdomnych psów i kotów

•Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym KONKRET Anna Kornas, które
prowadzi Schronisko dla Bezpańskich Zwierząt w Bytomiu, przy ul. Łaszczyka 18. Wydatkowano na
ten cel kwotę 6 454,00 zł.

Odławianie bezpańskich zwierząt domowych wraz z zapewnieniem opieki
weterynaryjnej

•Zawarto umowy na wyłapywane i przewożenie do schroniska bezpańskich zwierząt z terenu Gminy
oraz na opiekę weterynaryjną zwierzętom, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych. Realizację
zadania powierzono firmie PUP-H-W „Gabi” Gabriela Bartoszek z siedzibą w Żędowicach
ul. Dworcowa 24 oraz Przychodni Weterynaryjnej Stanisław Marszałek zsiedzibą w Pyskowicach przy
ul. Czyżyków 9. Wydatkowano na ten cel kwotę 21 150,00 zł.

•Zawarto umowę na odbiór, transport i utylizację padłych zwierząt pochodzących z terenu gminy
Pyskowice. Umowę zawarto z Firmą Handlowo – Usługową EKOLAS Urszula Kapuśniak – Junik
z siedzibą w Kotlarni przy ul. Sławięcickiej 4. Na ten cel wydatkowano kwotę 29 484,00 zł.

Usypianie ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących, zabiegi kastracji
i sterylizacji kotów wolno żyjących, ich leczenie oraz dokarmianie, a także czipowanie
psów

• Zawarto umowę z Przychodnią Weterynaryjną Stanisław Marszałek z siedzibą w Pyskowicach przy
ul. Czyżyków 9. Wydatkowano na ten cel kwotę 12 373,00 zł.

Zapewnienie pomoc rannym osobnikom należącym do chronionych gatunków dziko
występujących zwierząt

•Zapewniono pomoc rannym osobnikom należącym do chronionych gatunków dziko występujących
zwierząt (nietoperz, bocian, dzięcioł, łabędź, mysi królik) znalezionych na terenie Gminy.

•Przekazano ww. zwierzęta do odpowiedniej placówki, tj. Leśnego Pogotowia Jacka Wąsińskiego
w Mikołowie, ul. Kościuszki 70. Wydatkowano na ten cel 3 321,00 zł.

 

 W 2020 r. gmina Pyskowice zgodnie z uchwałą nr XVIII/163/2020 Rady Miejskiej 
w Pyskowicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice” zrealizowała 
zadania wynikające z ww. programu. 

 

Infografika 10.  
Wykonanie założeń programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Pyskowice w 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

źródło: opracowanie własne na podstawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice” na 2020 r. 
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Infografika 11.  
Główne założenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Pyskowice w 2020 r. 

źródło: opracowanie własne na podstawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice” na 2020 r. 

 

5.5.1 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Pyskowice na lata 
2014-2020 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Pyskowice na lata 2014 
– 2020 stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy społeczne. W dokumencie wyznaczono 
obszary priorytetowe dla realizacji polityki społecznej w mieście, a jej głównym celem jest 
zminimalizowanie ich skutków. Za priorytetowe działania w celu przeciwdziałania problemom 
społeczny uznano: przeciwdziałanie skutkom bezrobocia, wspieranie rodzin w pełnieniu ich funkcji 
społecznych, stworzenie systemu wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz 
przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom. 

W 2020 r. zgodnie z Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Pyskowicach na lata 2014 – 2020 realizowano w Gminie następujące programy: 

 Lokalny Program Pomocy Społecznej na lata 2017-2020 - uchwalony uchwałą nr 
XXXV/260/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach dnia 18 maja 2017 r., 

 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022 - uchwalony uchwałą nr 
XIX/173/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach dnia 26 marca 2020 r., 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. 
uchwalony uchwałą Rady Miejskiej nr XV/141/2019 z dnia 28 listopada 2019 r., 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 -2020 - uchwalony Uchwałą Rady 
Miejskiej nr XV/98/2015 z dnia 26 listopada 2015 r., 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Pyskowice w latach 2019-2023 - uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej nr 
III/34/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. 

Poszukiwanie właścicieli 
dla bezdomnych zwierząt

Obligatoryjna sterylizacja 
albo kastracja zwierząt w  
schroniskach dla zwierząt

Zapewnienie bezdomnym 
zwierzętom miejsca w 

schronisku dla zwierząt

Opieka nad wolno 
żyjącymi kotami, w tym 

ich dokarmianie

Zapewnienie całodobowej 
opieki weterynaryjnej w 

przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem 

zwierząt

Wskazanie gospodarstwa 
rolnego w celu 

zapewnienia miejsca dla 
zwierząt gospodarskich

Elektroniczne znakowanie 
(czipowanie) zwierząt

Odławianie bezdomnych 
zwierząt

Usypianie ślepych miotów
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5.5.2 Lokalny Program Pomocy Społecznej Gminy Pyskowice na lata 2017-2020 

Lokalny Program Pomocy Społecznej Gminy Pyskowice jest dokumentem określającym 
zakres i formę realizacji zadań wymienionych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 
Jest integralną częścią Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 
Pyskowice na lata 2014 – 2020 i powstał w oparciu o diagnozę środowiska tam przedstawioną. 
W programie określono priorytety strategiczne i działania, które zostały ukierunkowane na 
zapewnienie mieszkańcom gminy Pyskowice warunków sprzyjających osobistemu rozwojowi oraz 
przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie sprawnego systemu 
umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych. 

W Ośrodku Pomocy Społecznej (OPS) w Pyskowicach jest dokonywana systematyczna 
analiza pojawiających się problemów społecznych oraz podejmowane są działania mające na celu 
ich zapobieganiu i rozwiązywaniu. Poniższa tabela przedstawia diagnozę problemów społecznych 
w latach 2016-2020, na podstawie danych OPS. 

Tabela 17.  
Powody udzielania pomocy w latach 2016 – 2020 przez OPS w Pyskowicach 

Powód trudnej sytuacji 
życiowej 

Liczba rodzin 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ubóstwo 218 207 190 175 160 
Sieroctwo 0 0 0 0 0 
Bezdomność 7 13 15 11 14 
Potrzeba ochrony 
macierzyństwa 

24 12 8 12 17 

w tym wielodzietność 12 7 3 3 5 
Bezrobocie 143 117 101 77 65 
Niepełnosprawność 162 156 146 161 162 
Długotrwała lub ciężka choroba 86 106 109 121 108 
Bezradność w sprawach 
opiekuńczo – wychowawczych 
i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego – ogółem 

53 30 18 13 14 

w tym: rodziny niepełne 33 17 11 8 6 
  rodziny wielodzietne 10 7 4 6 7 

Przemoc w rodzinie 8 4 0 2 2 
Alkoholizm 86 86 78 70 62 
Narkomania 3 2 2 1 2 
Trudności w przystosowaniu do 
życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego 

15 14 9 9 7 

Brak umiejętności 
w przystosowaniu do życia 

0 0 0 0 0 

PRIORYTET STRATEGICZNY NR 1 Systematyczna analiza istniejących problemów 
społecznych, profilaktyka zagrożeń społecznych 
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młodzieży opuszczającej 
placówki opiekuńczo – 
wychowawcze 
Trudności w integracji osób, 
które otrzymały status uchodźcy 
lub ochronę uzupełniającą 

0 0 0 0 0 

Zdarzenie losowe 0 2 0 0 1 
Sytuacja kryzysowa 0 0 0 0 0 
Klęska żywiołowa lub 
ekologiczna 

0 0 0 0 0 

na zielono – zmniejszenie skali problemu w 2020 r. na czerwono – wzrost skali problemu w 2020 r. 

źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach 

Spośród wymienionych w powyższej tabeli problemów społecznych trzy jednoznacznie 
spełniają kryteria zjawisk patologii społecznych – są to: alkoholizm, przemoc w rodzinie oraz 
narkomania. 

Wykres 4.  
Dynamika zmian zjawisk patologii społecznych (alkoholizmu, przemocy w rodzinie i narkomanii) 
w latach 2016 - 2020. 

 
źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach 

Jak można zaobserwować największą skalę ma zjawisko alkoholizmu, w nieznacznym 
stopniu pojawia się zjawisko narkomanii, a liczba osób korzystających z pomocy ze względu na 
występującą przemoc w rodzinie w ostatnich latach nie uległa zmianie. Dynamika poszczególnych 
zjawisk na przestrzeni lat 2016-2020 nie jest duża, choć można zaobserwować nieznaczny spadek 
liczby osób korzystających z pomocy z powodu uzależnienia od alkoholu. 

OPS w Pyskowicach stale monitoruje sytuację poprzez przeprowadzanie wywiadów 
środowiskowych, wizyt patronażowych, interwencji, kontroli usług (1254 wizyt) oraz w ramach 
wewnętrznej superwizji i weryfikacji analiz (1073 indywidualnych przypadków) pod kątem 
planowanej pomocy i działań podejmowanych przez pracowników socjalnych w rejonach. 

Pracownicy socjalni, dzielnicowi, pedagodzy szkolni oraz przedstawiciele innych zawodów 
odpowiedzialnych za kontakt z rodziną systematycznie monitorują sytuację dzieci i rodzin 
zagrożonych kryzysem. 
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Na terenie miasta prowadzona jest stała współpraca OPS ze szkołami, przedszkolami, 
Policją, Strażą Miejską, kuratorami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pyskowicach, 
Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Punktem Konsultacyjno – Terapeutycznym, 
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizacjami pozarządowymi 
działającymi na terenie miasta (Monar, świetlice środowiskowe, parafie, Caritas, OHP). 
 

 

Wspieranie rodzin w 2020 r. zmierzało do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwienia 
życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także przeciwdziałania sytuacjom 
utrudniającym życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. 

W 2020 r. pyskowickim rodzinom były wypłacane: 

 Świadczenia rodzinne 

W 2020 r. wpłynęło łącznie 750 wniosków w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych. 
W 2020 r. wypłacono świadczenia na łączną kwotę 3 741 034,00 zł. Ponadto poniesiono koszty 
związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby uprawnione 
do świadczeń opiekuńczych w kwocie 279 568,00 zł. 

 Zasiłek dla opiekuna 

Wypłacono 18 świadczeń na łączną kwotę 10 871,00 zł. Ponadto opłacono składki na 
ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 085,00 zł. 

 Świadczenie „Za Życiem” 

Wypłacono jedno świadczenie na łączną kwotę 4 000,00 zł. 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

W 2020 r. wpłynęło łącznie 109 wniosków w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, wypłacono 1 645 świadczeń na łączną kwotę 610 350,00 zł.  

 Świadczenie wychowawcze 

W 2020 r. przyznano 3 008 osobom prawo do świadczenia wychowawczego, wypłacono 
34 054 świadczeń na łączną kwotę 16 926 243,57 zł. 

 Świadczenie dobry start 

W 2020 r. wpłynęło łącznie 1 360 wniosków o przyznanie prawa do świadczenia dobry start, 
wypłacono 1 814 świadczeń na kwotę 543 300,00 zł. 

Dodatkowo świadczona była pomoc dla dzieci rodzin z problemami wynikającymi 
z ubóstwa, bezrobocia, przemocy, uzależnień, niepełnosprawności. Szczegóły na temat tych działań 
podjętych w 2020 r. znajdują się w rozdziale 5 pkt 5.5.3 „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 
2020-2022”. 
 
 
 

PRIORYTET STRATEGICZNY NR 2 Wsparcie rodziny 
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Działania skupione były na współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gliwicach w celu 
wymiany informacji oraz kierowanie mieszkańców dotkniętych problemem bezrobocia do doradcy 
zawodowego. 
 
 

W ramach wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych w 2020 r. prowadzono działania 
polegające na: 

 kierowaniu do „Dziennego Domu Senior+”, 

 aktywowaniu osób starszych do udziału w życiu społecznym, 

 zwiększaniu i przywracaniu umiejętności osobom starszym poprzez indywidualne treningi 
w zakresie gospodarowania pieniędzmi, planowania dnia, utrzymania mieszkania, zażywania 
leków, kontaktu z lekarzem, zdrowego żywienia, 

 przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, starszych, zwłaszcza 
samotnych i osamotnionych, integracja ze środowiskiem lokalnym,  

 kierowaniu do domów pomocy społecznej osób niepełnosprawnych i starszych, 
wymagających całodobowej opieki i pozbawionych jej ze strony osób bliskich, 

 zapewnieniu pomocy w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 
w miejscu zamieszkania, realizacji projektu unijnego „System Usług Społecznych” dla 
mieszkańców Pyskowic – zatrudniono 4 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej 
(AOON) oraz jednego dyspozytora. Wsparciem AOON objęto 25 niepełnosprawnych 
pyskowiczan. 

 

W 2020 r. działania ukierunkowane były na: 

 działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podniesienie 
poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie tego zjawiska, 

 zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie, 

 zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, 

 podwyższanie wiedzy i umiejętności kadry pracującej z rodzinami z problemem przemocy 
w rodzinie. 

Szczegóły na temat działań podjętych w 2020 r. znajdują się w rozdziale 5 pkt 5.5.6. „Gminny 
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 
Pyskowice w latach 2019-2023”. 

 

 

PRIORYTET STRATEGICZNY NR 3 Wspieranie osób i rodzin z problemem bezrobocia 

PRIORYTET STRATEGICZNY NR 4 Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych 

PRIORYTET STRATEGICZNY NR 5 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
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W ramach profilaktyki uzależnień w 2020 r. prowadzono działania polegające na m.in.: 

 udzielaniu pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy 
uzależnień od alkoholu i narkotyków, 

 prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 

 prowadzeniu indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób pijących ryzykownie, 
szkodliwie i uzależnionych od alkoholu, 

 współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie leczenia osób uzależnionych od 
alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających, 

 prowadzeniu na terenie szkół programów o charakterze profilaktycznym, informujących 
o szkodliwości nadużywania alkoholu i sięgania po środki odurzające, nastawionych na 
promowanie zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego, 

 podejmowaniu działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych, 
mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu 
sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim. 

Szczegóły na temat działań podjętych w 2020 r. znajdują się w rozdziale 5 pkt 5.5.4. „Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok” oraz rozdziale 5 pkt 
5.5.5. „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020”. 
 
 

W ramach przeciwdziałania bezdomności w 2020 r. prowadzono działania polegające na: 

 ponoszeniu kosztów pobytu w placówce zapewniającej schronienie. Na realizację zadania 
została zabezpieczona dotacja w wysokości 66 728,00 zł dla organizatora - Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach, filia schroniska w Dąbrowie Górniczej na 
przebywanie na pobyt czasowy lub stały w schronisku 14 osób bezdomnych, 

 prowadzeniu działań aktywizujących, motywujących do zmiany sytuacji życiowej osób 
bezdomnych, w tym mieszkaniowej, zawodowej i społecznej. 

5.5.3 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 jest strategicznym dokumentem, 
którego celem jest stworzenie optymalnych warunków umożliwiających realizowanie 
transparentnego systemu wsparcia na rzecz rodzin i poprawę ich działania w  wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych.  

 

PRIORYTET STRATEGICZNY NR 6 Profilaktyka uzależnień 

PRIORYTET STRATEGICZNY NR 7 Przeciwdziałanie bezdomności 
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Infografika 12.  
Podstawowe zadania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 
 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 

W lokalnym systemie działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych rodziny 
w 2020 r. uczestniczyły  różne podmioty i instytucje. Koordynatorem Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny był OPS przy współpracy z następującymi instytucjami: 

 Centrum Wsparcia Rodziny (CWR), 

 Urzędem Miejski w Pyskowicach (UM), 

 „Dziennym Domem Senior +”, 

 Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), 

 Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Uzależnień (ORPU), 

 Punktem Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w UM w Pyskowicach, 

 Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Zespół 
Interdyscyplinarny),  

 Policją, 

 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną (PPP), 

 placówkami oświatowymi (Miejskim Żłobkiem w Pyskowicach, Przedszkolami nr: 1, 2, 3 
z Oddziałami Integracyjnymi, 4, 5, Szkołami nr: 3, 4, 5 z Oddziałami Przedszkolnymi 
„Pyskolandia”, 6 z Oddziałami Integracyjnymi),  

 placówkami ochrony zdrowia (NZOZ Caritas Stacja opieki w Pyskowicach, NZOZ Centrum 
Usług Medycznych Remedium S.C.,NZOZ Wielospecjalistyczna Przychodnia nr 1, NZOZ 
Praktyka Lekarza Rodzinnego, Szpital Sp. z o. o., Stacją Pogotowia Ratunkowego), 

 Miejską Biblioteką Publiczną, 
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 Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu  w Pyskowicach (MOKiS), 

 organizacjami pozarządowymi ukierunkowanymi na wsparcie dziecka i rodziny, w tym 
działającymi na rzecz osób starszych oraz niepełnosprawnych, organizującymi zajęcia 
o charakterze sportowym, kulturalnym, artystycznym. 

Tabela 18.  
Realizacja celu głównego i celów szczegółowych w 2020 r. 

Cel główny: UTWORZENIE SPÓJNEGO SYSTEMU WSPARCIA DZIECKA I RODZINY W GMINIE 
PYSKOWICE 

Cel szczegółowy Przewidywane działania Efekty w 2020 r. 
Jednostki 
realizujące 

    

Zabezpieczenie 
podstawowych 
potrzeb 
bytowych dziecka 
oraz rodziny 

1. Zapewnienie pomocy 
materialnej i rzeczowej 
rodzinom 
wymagającym 
wsparcia. 

 Świadczenie pieniężne: 

− liczba osób, którym 
udzielono zasiłku stałego 
– 87; 

− liczba osób, którym 
udzielono zasiłku 
okresowego – 85; 

− wartość wypłaconych 
zasiłków celowych (w 
tym program rządowy 
„Posiłek w szkole i w 
domu” – 218 680,00 zł; 

 świadczenia niepieniężne: 

− liczba osób, którym 
udzielono wsparcia 
z tytułu usług 
opiekuńczych – 54; 

− liczba osób, którym 
udzielono wsparcia 
z tytułu opłat za pobyt 
w domach pomocy 
społecznej – 42; 

− wartość przekazanych 
posiłków (program 
rządowy „Posiłek w 
szkole i w domu”) - 
5 482,00 zł. 
 

OPS 

2. Dofinansowanie 
wydatków, związanych 
z dożywianiem dzieci 
i młodzieży   ubogich 
rodzin. 

 liczba dzieci korzystających 
z posiłków: 15 dzieci 
w szkole i 5 dzieci 
w przedszkolu. 

OPS, 
placówki 
oświatowe 

3. Aktywizacja zawodowa 
rodzin z problemami 
bezrobocia. 

 liczba osób, którym 
udzielono pomocy - 65 
osoby. 

OPS, PUP, 
OHP 
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4. Zapewnienie pomocy 
osobom doznającym 
przemocy. 

 zapewnienie schronienia 
w rodzinnej 
i instytucjonalnej pieczy 
zastępczej dzieciom 
krzywdzonym w wyniku 
przemocy w rodzinie; 

 zapewnienie osobom 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie miejsc w ośrodku 
dla ofiar przemocy; 

 realizowanie procedury 
„Błękitnej Karty”; 

 działalność Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie 

− koordynowanie 60 grup 
roboczych, które odbyły 
97 spotkań. W wyniku 
tych działań udało się 
pomóc osobom 
dotkniętym przemocą; 

− objętych pomocą zostało 
60 rodzin; 

 

Policja, OPS, 
placówki 
oświatowe, 
placówki 
ochrony 
zdrowia, 
GKRPA, 
Zespół 
Interdyscypli-
narny 

    

Zapobieganie 
umieszczaniu 
dzieci w pieczy 
zastępczej 
poprzez 
kompleksowe 
wsparcie rodzin 
zagrożonych 
dysfunkcją 
i dysfunkcyjnych 

1. Systematyczne 
monitorowanie 
sytuacji dzieci i rodzin 
zagrożonych kryzysem 
przez pracowników 
socjalnych, 
dzielnicowych, 
pedagogów szkolnych 
oraz przedstawicieli 
innych zawodów 
kontaktujących się 
z rodziną. 

 

 liczba rodzin korzystających 
z pomocy społecznej 
z podziałem na przyczyny 
przyznawania pomocy: 

− ubóstwo – 160 rodzin; 

− niepełnosprawność – 162 
rodziny; 

− bezrobocie – 65 rodzin; 

− długotrwała lub ciężka 
choroba – 108 rodzin; 

− alkoholizm – 62 rodzin; 

− bezradność w sprawach 
opiekuńczo – 
wychowawczych – 14 
rodzin. 

OPS, Policja, 
placówki 
oświatowe 
i inne 

2. Zapewnienie wsparcia 
asystenta rodzinom 
przeżywającym 
trudności 
w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-
wychowawczych. 

 

 wspieranie rodziny 
w podejmowaniu działań 
prowadzących do poprawy 
sytuacji rodziny poprzez 
rozwiązywanie problemów 
socjalnych, problemów 
wychowawczych z dziećmi 
oraz pomaganie 

OPS, CWR 
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w uregulowaniu spraw 
urzędowych. Wszystkie te 
działania mają prowadzić do 
tego, by z czasem rodzina 
samodzielnie potrafiła radzić 
sobie w pokonywaniu 
trudności 

− liczba asystentów 
pracujących na rzecz 
rodzin – 3; 

− liczba rodzin, którym 
przydzielono asystenta - 
43 (w tym ilość dzieci 
w rodzinie 104). 

3. Zapewnienie 
dostępności 
konsultacji, 
poradnictwa 
specjalistycznego oraz 
organizowanie 
i informowanie 
o miejscach pomocy. 

 liczba miejsc poradnictwa 
specjalistycznego – 2; 

 konsultant ds. profilaktyki 
i opieki nad dzieckiem 
i  rodziną w trakcie 46 
spotkań objął pomocą 21 
rodziny, liczące w sumie 81 
członków. Zakres 
problemowy spotkań 
obejmował przemoc 
w rodzinie, uzależnienia, 
niezaradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych 
konflikty rodzinne, 
niepełnosprawność lub 
choroby przewlekle, choroba 
lub zaburzenia psychiczne, 
trudności w codziennym 
funkcjonowaniu. 

 realizacja projektu „Aktywni 
razem” w CWR przy ul. Gen. 
Władysława Sikorskiego 83 
w Pyskowicach; 

 wsparcie rodzin 
przeżywających trudności 
w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo – 
wychowawczych poprzez 
możliwość skorzystania 
z pomocy m.in. asystenta 
rodzin, psychologów 
i terapeuty, co ma 
przeciwdziałać umieszczaniu 
dzieci w pieczy zastępczej, 
a w przypadku już 

OPS, CWR,  
placówki 
oświatowe, 
placówki 
ochrony 
zdrowia, 
GKRPA, 
ORPU, PPP 
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umieszczonych, powrót pod 
opiekę rodziców 
biologicznych. 

4. Podejmowanie działań 
podnoszących 
kompetencje 
wychowawcze 
rodziców. 

 działalność CWR: 

− asystent rodziny – ilość 
rodzin objętych 
wsparciem – 31 (w tym 
dorośli – 43, dzieci – 65), 
ilość spotkań – 447; 

− psycholog – ilość rodzin 
objęta wsparciem – 21 
(w tym dorośli -20, 
dzieci -7), ilość spotkań – 
173; 

− psycholog dziecięcy - 
ilość rodzin objętych 
wsparciem – 41 (w tym 
dorośli – 39, dzieci – 14), 
ilość spotkań – 269; 

− opiekun dzieci - ilość 
rodzin objętych 
wsparciem – 22 (dzieci – 
34), ilość spotkań – 98; 

 działalność asystentów 
rodziny; 

 możliwość uczestniczenia 
w zajęciach „Szkoła dla 
Rodziców” w Poradni 
Psychologiczno – 
Pedagogicznej. 

OPS, CWR, 
placówki 
oświatowe, 
PPP 

5. Rozwój wolontariatu.  ilość wolontariuszy – 13 
osób; 

 ilość osób, które skorzystały 
z wsparcia wolontariuszy – 
165 osób. 

OPS, 
placówki 
oświatowe 

6. Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie. 

 liczba założonych 
Niebieskich Kart – 43 szt.; 

 liczba rodzin objętych 
wsparciem – 60; 

 liczba spotkań grup 
roboczych - 97 i Zespołu 
Interdyscyplinarnego – 4. 

Policja, OPS, 
placówki 
oświatowe, 
placówki 
ochrony 
zdrowia, 
GKRPA, 
Zespół 
Interdyscypli-
narny 

7. Promocja 
i organizowanie 
programów 

 programy realizowane przez 
PPP np.: „szczepionka na 
szczęście – profilaktyka 

Placówki 
oświatowe, 
PPP 
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profilaktycznych, 
terapeutycznych, 
psychoedukacyjnych, 
skierowanych do 
rodziców i dzieci. 

zachowań suicydalnych, 
zajęcia z psychoterapii dla 
uczniów, „Unplugged” itp.; 

 programy realizowane przez 
szkoły np. programy 
dotyczące uzależnienia od 
internetu i telefonów 
komórkowych, HIV-AIDS - 
zabezpiecz się, "Autyzm to 
niebieski świat wokół nas", 
"Tytoń legalny narkotyk, 
"Zdrowy styl życia", Umiem 
powiedzieć NIE - młodzi 
odpowiedzialni bez 
alkoholu", "19 dni bez 
przemocy", pedagogizacja 
rodziców, warsztaty „Szkoła 
dla rodziców”, „Spójrz 
inaczej”, „Przyjaciel 
Zippiego”, „Sukces w zasięgu 
ręki”, itp. 
 

8. Zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieci 
i młodzieży poprzez 
działania o charakterze 
sportowo – 
rekreacyjnym 
i kulturalno – 
oświatowym. 

 działania o charakterze 
sportowo – rekreacyjnym 
i kulturalno – oświatowym – 
opisano w raporcie przy 
omawianiu działalności 
poszczególnych jednostek 
realizujących. 

UM, MOKiS, 
Miejska 
Biblioteka 
Publiczna, 
placówki 
oświatowe, 
organizacje 
pozarządowe
CWR 

9. Organizowanie 
festynów, inicjatyw 
sportowo – 
rekreacyjnych, 
pikników rodzinnych, 
imprez 
okolicznościowych. 

 działalność kulturalna, 
sportowa, rekreacyjna oraz 
wydarzenia organizowana 
przez jednostki realizujące. 
Szerzej na ten temat 
w rozdziale 7 pkt 8, 
w rozdziale 6 Raportu. 

UM, Miejska 
Biblioteka 
Publiczna, 
MOKiS, 
placówki 
oświatowe, 
organizacje 
pozarządowe 
kościoły, 
związki 
wyznaniowe, 
CWR 

10. Podejmowanie 
działań 
interwencyjnych 
i zaradczych w sytuacji 
zagrożenia 
bezpieczeństwa dzieci. 

 Liczba dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej – 14; 

 łączna liczba dzieci, które 
przebywały w pieczy 
zastępczej – 45. 

Policja, OPS, 
placówki 
ochrony 
zdrowia 
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11. Współfinansowanie 
pobytu dziecka 
w rodzinnym domu 
dziecka, placówce 
opiekuńczo – 
wychowawczej, 
regionalnej placówce 
opiekuńczo – 
terapeutycznej, 
interwencyjnym 
ośrodku 
preadopcyjnym. 

 w 2020 r. w pieczy zastępczej 
przebywało 45 dzieci; 

 w 2020 roku 6 dzieci 
opuściło pieczę zastępczą, 
w tym: 4 dzieci 
usamodzielniło się i opuściło 
pieczę zastępczą, 1 dziecko 
wróciło pod opiekę rodziców 
biologicznych, 1 dziecko 
trafiło do adopcji; 

 ostatecznie na dzień 
31.12.2020 r. w pieczy 
pozostało 38 dzieci; 

 wydatki poniesione z tytułu 
przebywania dzieci w pieczy 
zastępczej wyniosły 
410 422,91 zł. 

OPS 

Podnoszenie 
kompetencji 
osób 
i poszerzenie 
oferty instytucji 
działających 
w obszarze 
wspierania 
rodziny 

1. Organizacja szkoleń, 
konferencji, treningów 
podnoszących 
kwalifikacje osób 
działających na rzecz 
dziecka i rodziny. 

2. Umożliwienie 
podnoszenia 
kwalifikacji przez 
asystentów 
rodzinnych. 

 szkoleniai konferencje, 
w których wzięli udział 
pracownicy OPS. 

OPS 

Doskonalenie 
współpracy 
pomiędzy 
instytucjami i 
podmiotami 
działającymi na 
rzecz dzieci 
i rodziny 

1. Stała współpraca 
z kuratorami 
sądowymi, 
funkcjonariuszami 
policji, pracownikami 
placówek oświatowych 
i ochrony zdrowia oraz 
przedstawicielami 
innych instytucji 
działającymi na rzecz 
dziecka i rodziny. 

 współpraca z Punktem 
Konsultacyjno –
Terapeutycznym 
w Pyskowicach,  

 kierowanie do Ośrodka 
Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień klientów 
korzystających z pomocy 
społecznej, jednocześnie 
uzależnionych lub 
zagrożonych uzależnieniem 
od alkoholu 
i marnotrawiących środki 
z pomocy społecznej. 
Uczestnictwo klientów 
w spotkaniach 
konsultacyjno- 
terapeutycznych było na 
bieżąco monitorowane przez 
pracowników socjalnych, 
dzięki czemu można było 

OPS, CWR, 
Policja, 
placówki 
oświatowe, 
placówki 
ochrony 
zdrowia, 
kuratorzy, 
organizacje 
pozarządowe 
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zapobiec dalszemu 
marnotrawieniu 
przyznawanej pomocy 
poprzez realizację jej 
w formie rzeczowej, 
ograniczając pomoc 
finansową lub odmawiając 
jej udzielenia; 

 od września 2016 roku OPS 
we współpracy z parafią 
Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy w Pyskowicach oraz 
Caritas Archidiecezji 
Katowickiej realizuje 
Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014 – 2020 
(PO PŻ), który jest 
współfinansowany ze 
środków UE i ma na celu 
wsparcie osób i rodzin 
najbardziej potrzebujących 
poprzez udzielanie im 
nieodpłatnej pomocy 
żywnościowej oraz 
umożliwia tym osobom 
korzystanie z bezpłatnych 
działań towarzyszących; 

 pomoc w ramach PO PŻ 
udzielana jest osobom, które 
z powodu trudnej sytuacji 
i niskich dochodów nie mogą 
zapewnić sobie 
odpowiedniego wyżywienia 
i znajdują się w trudnej 
sytuacji życiowej (np. 
ubóstwo, sieroctwo, 
bezdomność, bezrobocie, 
niepełnosprawność, 
długotrwała lub ciężka 
choroba), a ich dochód nie 
przekraczał w 2020 r. 
1 402,00 zł w przypadku 
osoby samotnie 
gospodarującej oraz 
1 056,00 zł w przypadku 
osoby w rodzinie; 

 pracownicy socjalni wydali 
146 skierowań do 
korzystania z pomocy 
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żywnościowej, którą objęto 
258 osób uprawnionych; 

2. Organizowanie narad, 
szkoleń, konferencji i 
spotkań 
informacyjnych 
służących 
doskonaleniu systemu 
współpracy pomiędzy 
OPS i instytucjami oraz 
organizacjami 
zajmującymi się 
organizowaniem 
pomocy rodzinom 

 zgodnie z potrzebami 
z zachowaniem reżimów 
sanitarnych. 

OPS, CWR, 
Policja, 
placówki 
oświatowe, 
organizacje 
pozarządowe 

3. Opracowanie 
wspólnych procedur 
postępowania 
z zakresu udzielania 
wsparcia dziecku 
i rodzinie. 

 Wzajemne informowanie się 
o zauważonych bądź 
głoszonych problemach. 

OPS, CWR, 
Policja, 
placówki 
oświatowe, 
placówki 
ochrony 
zdrowia, 
kuratorzy, 
 

źródło: opracowanie własne na podstawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 oraz podjętych 
działań w roku 2020 

5.5.4 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. 

Problem uzależnienia od alkoholu – mimo podejmowanych od wielu lat działań mających 
na celu zwiększenie świadomości na temat konsekwencji jego nadużywania oraz dostępności do 
świadczeń terapeutycznych związanych z leczeniem uzależnień – stale utrzymuje się na wysokim 
poziomie. Problem ten jest znaczący zarówno w skali lokalnej, regionalnej, jak również całego kraju. 

Kluczową rolę w polskim systemie rozwiązywania problemów alkoholowych odgrywają 
samorządy gmin, które na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi mają obowiązek podejmowania takich przedsięwzięć, które będą przestrzegać przed 
zgubnymi skutkami nadużywania alkoholu oraz przyczynią się do ich minimalizacji. Punktem wyjścia 
dla tych działań jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który 
reguluje prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
na terenie gminy Pyskowice.  

Program na 2020 r. zapewnia ciągłość już podjętych w ubiegłych latach działań i inicjatyw 
na rzecz profilaktyki, daje gwarancję spójnych i skoordynowanych działań na szczeblu Gminy, które 
są elementem polityki realizowanej na poziomie ogólnokrajowym. Jest zbudowany w oparciu 
o zadania wynikające z zapisów ustawy o zdrowiu publicznym, uwzględnia cele operacyjne dotyczące 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia 
na lata 2016-2020, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Pyskowice na lata 2014-2020 przyjętej 
uchwałą nr XLV/370/2014 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27.08.2014 r. oraz dotychczasowe 
doświadczenia w realizacji programów w latach poprzednich. 

Program na 2020 r. zakłada realizację pięciu celi operacyjnych: 
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Działania w 2020 r.: 

 współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu; 

 prowadzenie, doposażenie i polepszanie warunków lokalowych Ośrodka Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień – przeniesienie ORPU do nowo wyremontowanego budynku przy 

ul. Kościelnej 13; 

 prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. alkoholowych; 

 prowadzenie zajęć edukacyjno- motywujących dla osób uzależnionych od alkoholu 

nakierowanych na motywowanie do podjęcia leczenia, wspieranie abstynencji po zakończonym 

leczeniu oraz treningi umiejętności społecznych; 

 prowadzenie indywidualnych konsultacji terapeutycznych ukierunkowanych na motywowanie 

do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia 

specjalistycznego oraz do korzystania z pomocy grup samopomocowych dla osób pijących 

ryzykownie, szkodliwie i uzależnionych od alkoholu; 

 szkolenia specjalistyczne osób pracujących z uzależnionymi, współuzależnionymi i ofiarami 

przemocy w rodzinie, między innymi policjantów, psychologów, członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.; 

 współpraca z Grupą Samopomocową AA - Anonimowych Alkoholików i stowarzyszeniem 

abstynenckim pn. „Drugie Życie”. 

Działania w 2020 r.: 

 udzielanie konsultacji prawnych, pomocy psychologicznej oraz porad i wsparcia w kategoriach 

problemów związanych z nadużywaniem alkoholu;  

 prowadzenie i doposażenie Noclegowego Punktu Interwencyjnego; 

 organizowanie spotkań konsultacyjnych w ORPU dla rodzin, w których występuje problem 

alkoholowy i przemoc; 

 udzielanie pomocy osobom z problemem alkoholowym przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych; 

 prowadzenie, doposażenie i polepszanie warunków lokalowych świetlic socjoterapeutycznych 

przy ul. Dąbrowskiego 2 i przy ul. Oświęcimskiej 2 w Pyskowicach, gdzie odbywały się zajęcia 

socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;  

 podejmowanie działań w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem 

procedury „Niebieskiej Karty”;  

 gromadzenie i udzielanie aktualnych informacji nt. dostępnych miejsc pomocy i kompetencji 

poszczególnych służb i instytucji z terenu Gminy, które powinny być włączone w systemową 

pomoc dla rodziny; 

 organizowanie dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują 

problemy alkoholowe, we współpracy ze szkołami i Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Pyskowicach. 

Cel operacyjny I
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu

Cel operacyjny II
Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których
występują problemy alkoholowe
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Działania w 2020 r.: 

 edukacja publiczna poprzez publikacje w prasie lokalnej, wykonanie, zakup, dystrybucję 

materiałów profilaktycznych związanych z realizacją zadań określonych w programie; 

 organizowanie lokalnych kampanii, imprez popularyzujących zdrowy styl życia, przedsięwzięć 

i akcji informacyjno - edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców np. „Szkoła dla 

rodziców”, „Kolorowe Pyskowice”, „Letnie spotkania teatralne”, realizacja projektu „Aktywne 

Pyskowice”; 

 prowadzenie na terenie szkół działań o charakterze profilaktycznym, informujących 

o szkodliwości nadużywania alkoholu i sięgania po środki odurzające, nastawionych na 

promowanie zdrowego stylu życia itp.; 

 wdrażanie ogólnopolskich i regionalnych kampanii i inicjatyw w zakresie profilaktyki 

rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy np. „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł”, „Spójrz Inaczej”, „Sukces w zasięgu ręki”; 

 dofinansowanie różnych form zajęć sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych, w tym wypoczynku 

w czasie ferii zimowych i wakacji dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz spektakli, 

prelekcji, pogadanek, konkursów itp. z zakresu profilaktyki uzależnień; 

 podejmowanie działań edukacyjnych (3 szkolenia) skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych 

i przestrzeganie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim; 

 organizowanie badań i sondaży w zakresie lokalnej diagnozy, pozwalających ocenić aktualny stan 

problemów alkoholowych - badania ankietowe dot. diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych 

związanych z nadużywaniem alkoholu, nikotyny, dopalaczy i narkotyków, uzależnieniem od 

hazardu, przemocą w rodzinie oraz w środowisku szkolnym, cyberprzemocą, a także postawami 

społecznymi wobec powyższych zjawisk - przeprowadzone przez  Małopolskie Centrum 

Profilaktyki z Krakowa. 

Działania w 2020 r.: 

 użyczanie pomieszczeń na prowadzenie szkoleń, zajęć sportowo-rekreacyjnych, użyczanie 

sprzętu biurowego itp.; 

 udzielanie wsparcia finansowego i organizacyjnego podmiotom na podstawie złożonych 

projektów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Szerzej na ten temat w pkt 5.6 niniejszego rozdziału oraz 

w pkt 6.3.4 rozdziału 6 Raportu;  

 współpraca ze stowarzyszeniem „Drugie Życie”, które organizuje cotygodniowe spotkania, 

których celem jest zmotywowanie osób utrzymujących abstynencję do udziału w mitingach AA. 

Aktualnie w mitingach i spotkaniach udział bierze ok. 20 osób. 

 

Cel operacyjny IV
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Cel operacyjny III
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
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Działania w 2020 r.: 

 w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku 

złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych Gmina może podejmować 

interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny, czyli występować z aktem 

oskarżenia bezpośrednio do sądu z pominięciem prokuratora. W 2020 r. odnotowano jeden taki 

przypadek. 

 
Gmina realizuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przy 
współpracy z: 
 

 Organizacjami pozarządowymi 

Na terenie Gminy od 2011 roku działa samopomocowa grupa Anonimowych Alkoholików, 
która organizuje mitingi raz w tygodniu w poniedziałki. Ww. grupa utworzyła stowarzyszenie 
abstynenckie pn. „Drugie Życie”, które w czwartki organizuje cotygodniowe spotkania, których celem 
jest zmotywowanie osób utrzymujących abstynencję do udziału w mitingach AA. Aktualnie 
w mitingach i spotkaniach udział bierze około 20 osób.  
 

 Szkołami 

Wszelkie działania profilaktyczne (upowszechnianie sportu i rekreacji, programy 
profilaktyczne) są jedną z najskuteczniejszych form zapobiegania negatywnym zjawiskom 
występującym w pyskowickich placówkach oświatowych. Szczególnie ważną rolę odgrywają 
prowadzone działania z zakresu profilaktyki realizowane we wszystkich placówkach oświatowych 
w formie programów wychowawczo-profilaktycznych. Działania profilaktyczne na terenie szkół 
prowadzone są przez pedagogów szkolnych i  psychologów. Ponadto prowadzone są zajęcia 
o charakterze wspierającym dla uczniów zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym w formie 
indywidualnej i grupowej w zależności od potrzeb. Miasto, we współpracy ze szkołami, aktywnie 
włącza się w różnego rodzaju akcje, konkursy, kampanie ogólnopolskie promujące zdrowy styl życia, 
skierowane przede wszystkim do ludzi młodych. W głównej mierze służą one promocji postaw 
nastawionych na zdrowie, ruch, sport jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu bez 
nałogów, np., „Zachowaj Trzeźwy umysł”, „Mogę żyć inaczej”, „Bieg po zdrowie”, „Bezpieczna szkoła”, 
„Spójrz Inaczej”, „Sukces w zasięgu ręki”. 

 Świetlicami Socjoterapeutycznymi 

Na terenie Gminy prowadzone są popołudniowe zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci 
i młodzieży przy ul. Dąbrowskiego 2 oraz przy ul. Oświęcimskiej 2. Ilość dzieci uczestnicząca 
w poszczególnych zajęciach świetlicowych wynosi około 20 osób. Zajęcia odbywały się od 
poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 19:00 (z wyłączeniem okresu od dnia 13.03.2020r. do 
dnia 20.06.2020r. oraz od dnia 09.11.2020r. do dnia 31.12.2020r. ponieważ w związku z zaistniałą 
sytuacją epidemiczną na terenie naszego kraju zajęcia zostały zawieszone). Prowadzili je pedagodzy 
oraz psycholog. Zajęcia przeznaczone były dla dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Dzieci uczęszczające na 

Cel operacyjny V

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 13[1] i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego
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zajęcia socjoterapeutyczne pochodziły z rodzin patologicznych, zaniedbanych wychowawczo, 
biednych, wielodzietnych, w których występuje problem alkoholowy. Oprócz typowych zajęć 
edukacyjno-wychowawczo-rozwojowych dzieciom zapewnione było wsparcie i pomoc 
psychologiczna oraz wyjazdy do kina, Palmiarni, Sztolni Czarnego Pstrąga i zoo w Opolu. W czasie 
zajęć świetlicowych prowadzone było dożywianie dzieci. 

 Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest jednym z ważniejszych 
podmiotów lokalnej polityki dotyczącej kwestii alkoholu oraz inicjatorem działań z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych podejmowanych na poziomie lokalnym. 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi działalność m.in. w zakresie 
prowadzenia postępowań poprzez przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu, 
motywowania osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia, przygotowywania dokumentacji 
związanej z postępowaniem sądowym, prowadzenie ewidencji osób uzależnionych 
i współuzależnionych zarejestrowanych w GKRPA. 

 

Tabela 19.  
Działalność Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w latach 2016 – 
2020. 

źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach 

Zebrane dane GKRPA obrazują, iż zwiększyła się ilość wniosków o zastosowanie leczenia 
odwykowego, które wpłynęły do Komisji w porównaniu do 2019 roku. Ilość posiedzeń GKRPA 
utrzymuje się na względnie stałym poziomie, z lekkim wzrostem w 2020 roku w stosunku do 2019 r. 
 

Zdarzenie 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Ilość wniosków o zastosowanie 
leczenia w okresie sprawozdawczym 

27  18 26 28 31 

Ilość wniosków złożonych przez 
GKRPA do Sądu 

1  14 15 8 9 

Ilość osób wezwanych na Posiedzenia 
GKRPA (zdarza się, że jedna osoba 
wzywana jest kilkakrotnie) 

102  130 93 135 116 

Ilość osób, które dobrowolnie 
zobowiązały się do wizyty w Ośrodku 
Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień lub u psychologa 

18  36 19 18 17 

Ilość osób, które dobrowolnie 
zobowiązały się do podjęcia leczenia 
odwykowego w Zakładach Lecznictwa 
Odwykowego (Gliwice, Toszek) 

3  2 4 1 3 

Ilość posiedzeń GKRPA 17  18 17 12 18 

Ilość osób skierowanych na badania 
do biegłych sądowych (psychologa 
i psychiatry) w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu 

68  46 38 53 0 
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 Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

W Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje stanowisko konsultanta ds. profilaktyki i opieki 
nad dzieckiem i rodziną, którego celem jest m.in. objęcie rodzin kompleksową pomocą mającą 
charakter zarówno naprawczy, jak i profilaktyczny. Zakres tej pomocy dotyczy przede wszystkim: 

− bezradności  w sprawach  opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, 

− alkoholizmu, 

− niepełnosprawności, 

− niskiej samooceny itp. 

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa także Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie 
i koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy, w szczególności przez diagnozowanie 
problemu przemocy w rodzinie, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc. 
Szerzej na temat działalności OPS  w poszczególnych programach związanych z pomocą społeczną 
omówionych w rozdziale 5 Raportu, a Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w pkt 5.5.6 rozdziału 5 Raportu. 

 Policją, Strażą Miejską 

Jednostki prewencyjne zajmują się nakładaniem mandatów karnych za spożywanie alkoholu 
w miejscach niedozwolonych, kierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego za zakłócanie 
porządku publicznego przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub spożywanie alkoholu 
w miejscach niedozwolonych, doprowadzeniem osób nietrzeźwych do miejsca zamieszkania lub 
pomieszczeń dla osób zatrzymanych w KMP Gliwice. 

Tabela 20.  
Działania jednostek prewencyjnych w zakresie zdarzeń z udziałem osób będących pod wpływem 
alkoholu 

Zdarzenie Straż Miejska  
Komisariat Policji 
w Pyskowicach 

Ilość osób umieszczonych w Izbie Wytrzeźwień lub 
Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych do 
wytrzeźwienia 

10 95 

Ilość nałożonych mandatów karnych lub 
interwencji wobec osób za spożywanie alkoholu 
w miejscach niedozwolonych 

9 mandatów / 84 
interwencje 

112 mandatów 

Ilość sporządzonych wniosków o ukaranie do Sądu 
Rejonowego za wykroczenie - spożywanie 
alkoholu  w miejscach niedozwolonych 

1 8 

Ilość wniosków skierowanych do GKRPA - 14 

Ilość osób w stanie nietrzeźwym odprowadzonych 
do miejsca zamieszkania, szpitala lub innej 
placówki opiekuńczej 

56 - 

źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach 

 Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Uzależnień (ORPU) 

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień od lutego 2020 r. rozpoczął swa działalność 
w nowej siedzibie przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach. W OPRU prowadzone są indywidualne 
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konsultacje terapeutyczne, edukacyjno - motywujące dla osób uzależnionych od alkoholu oraz 
konsultacje dla osób współuzależnionych, jak również udzielana jest systematyczna pomoc prawna. 
Udzielane są porady dotyczące głównie spraw alkoholowych, rozwodowych i separacji, alimentów, 
spraw rodzinnych, spraw mieszkaniowych (zadłużenia, eksmisje), spadkowych, majątkowych itp. 
W 2020 roku w ORPU w każdy poniedziałek, wtorek oraz czwartek prowadzone były konsultacje 
z terapeutą dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. W związku z zaistniałą sytuacją 
epidemiczną na terenie naszego kraju od dnia 25.03.2020 r. do dnia 31.05.2020 r. konsultacje 
z terapeutą prowadzone były w formie teleporad w każdy poniedziałek, wtorek, środę oraz czwartek. 
Porady prawne były udzielane w każdy wtorek z wyłączeniem okresu lockdownu z powodu 
COVID-19. 

 Placówki służby zdrowia 

Gmina współpracuje ze szpitalem w Toszku oraz Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia 
Uzależnień w Gliwicach przy ul. Dębowej 5 w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu. 
Zgodnie z danymi ze szpitala w Toszku oraz Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień 
w Gliwicach liczba mieszkańców Pyskowic leczących się z powodu uzależnienia od alkoholu w tych 
placówkach wyniosła w 2020 r. 51, z czego 9 kobiet i 42 mężczyzn. W stosunku do roku 2019 liczba 
ta spadła 6 osób. 

W 2020 r. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 263 824,92 zł, a  źródłem ich 
finansowania były dochody uzyskane z opłat za zezwolenia wydawane na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Wydatki te znacznie spadły w stosunku do roku 2019 r. czego powodem był COVID – 
19 i w związku z tym czasowy brak możliwości funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych oraz 
brak wycieczek organizowanych przez Urząd w okresie wakacji. 

5.5.5 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 -2020 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 -2020 reguluje prowadzenie 
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień substancjami 
chemicznymi wpływającymi na czynności mózgu na terenie Gminy Pyskowice. Jego głównym celem 
jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów, podniesienie 
świadomości społecznej poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej, 
edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności 
dla dzieci i młodzieży, nauczycieli, pedagogów i rodziców, a także promowanie zdrowego trybu życia.  
 
Program zakłada realizację czterech celi operacyjnych: 

Działania w 2020 r.: 

 przeniesienie siedziby Punktu Konsultacyjnego ds. narkomanii do nowo wyremontowanego 

budynku przy ul. Kościelnej 13, doposażenie punktu;  

 prowadzenie zajęć edukacyjno-motywujących dla 31 osób uzależnionych od narkotyków 

i środków odurzających, nakierowanych na motywowanie do podjęcia leczenia oraz wspieranie 

abstynencji po zakończonym leczeniu oraz prowadzenie indywidualnych konsultacji 

psychologicznych dla osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, zagrożonych 

narkomanią, uzależnionych. 

 

 

Cel operacyjny I
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem
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Działania w 2020 r.: 

 udzielanie konsultacji prawnych, pomocy psychologicznej oraz porad i wsparcia w kategoriach 

problemów związanych z narkomanią; 

 prowadzenie Noclegowego Punktu Interwencyjnego; 

 prowadzenie i doposażenie miejsc, gdzie odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci 

z rodzin dysfunkcyjnych – świetlice przy ul. Dąbrowskiego 2 i ul. Oświęcimskiej 2 w Pyskowicach. 

Działania w 2020 r.: 

 edukowanie poprzez publikacje w prasie lokalnej informacji związanych z realizacją zadań 

określonych w programie; wykonanie, zakup i dystrybucja materiałów profilaktycznych (ulotek) 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii; 

 organizowanie lokalnych kampanii, imprez popularyzujących zdrowy styl życia, przedsięwzięć 

i akcji informacyjno-edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców - realizacja w trybie 

małych grantów przez Caritas Diecezji Gliwickiej zadania „Jestem czysty – Jestem wolny – Jestem 

szczęśliwy oraz udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”; 

 prowadzenie na terenie szkół programów o charakterze profilaktycznym, informujących 

o szkodliwości sięgania po środki odurzające; 

 wdrażanie ogólnopolskich i regionalnych kampanii i inicjatyw w zakresie profilaktyki 

rozwiązywania problemów uzależnień; 

 dofinansowanie różnych form zajęć sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych, prelekcji, 

pogadanek, konkursów itp. z zakresu profilaktyki uzależnień; 

 organizowanie badań i sondaży w zakresie lokalnej diagnozy, pozwalających ocenić aktualny 

stan problemów narkotykowych – badania ankietowe przeprowadzone przez Małopolskie 

Centrum Profilaktyki z Krakowa. 

Więcej na ten temat prowadzenia profilaktycznej działalności edukacyjnej związanej 
uzależnieniami w rozdziale 5 Raportu pkt 5.5.4 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2020 r. 

Działania w 2020 r.: 

 użyczanie pomieszczeń na prowadzenie szkoleń, zajęć sportowo-rekreacyjnych, użyczanie 

sprzętu biurowego itp.; 

 udzielanie wsparcia finansowego i organizacyjnego podmiotom na podstawie złożonych 

projektów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

Cel operacyjny II
Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których
występują problemy narkomanii

Cel operacyjny III
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży

Cel operacyjny IV
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii
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pożytku publicznego i o wolontariacie. Szerzej na ten temat w pkt  5.6 niniejszego rozdziału oraz 

w pkt 6.3.4 rozdziału 6 raportu. 

Realizacja programu nastąpiła poprzez zlecanie realizacji zadań wybranym podmiotom oraz 
tworzenie bazy merytorycznej niezbędnej do realizacji programu. Koszt realizacji programu w 2020 
r. wyniósł 5 427,39 zł, a źródłem finansowania zadań z niego wynikających były dochody uzyskane 
z opłat za zezwolenia wydawane na sprzedaż napojów alkoholowych. 

5.5.6 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Pyskowice w latach 2019-2023 

Przemoc domowa, zwana też przemocą w rodzinie, jest to zamierzone i wykorzystujące 
przewagę siły działanie, skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, 
powodujące cierpienie i szkody. Przemoc w rodzinie stanowi poważny problem społeczny, gdyż wiele 
ofiar nie ma świadomości swoich praw, pozostają bierne, ulegają stereotypom, schematom 
myślowym, powielanym z pokolenia na pokolenie. 

Infografika 13.  
Schematy myślowe utrudniające instytucjom pomoc ludziom dotkniętym przemocą w rodzinie 

źródło: opracowanie własne 

Jednym z instrumentów służących monitorowaniu skali problemu oraz przedstawiającym 
kierunki działań mających na celu ograniczenie tej patologii w gminie Pyskowice stał się Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie opracowany w 2019 r.  
 

Z przeprowadzonych w 2020 r. na terenie Pyskowic badań ankietowych dot. diagnozy 
lokalnych zagrożeń społecznych wynika, że aż 76% respondentów  zaobserwowało problem 
przemocy w rodzinie w swoim otoczeniu. Przemoc w rodzinie z uwagi na zniekształcanie swoich 
doświadczeń przez ofiary przemocy jest to zjawisko niezwykle trudne do zbadania. Z tego względu 
zbadano rozpowszechnienie przemocy fizycznej oraz psychicznej w środowisku lokalnym bez 
kierowania bezpośredniego pytania o bycie ofiarą lub sprawcą przemocy w rodzinie. Uzyskane wyniki 
badań w tym zakresie są niepokojące. 

Chęć zachowania pozorów dobrej rodziny

Wstyd przed rodziną i sąsiadami 

Przekonanie, że tak ma być

Wyniesione z domu rodzinnego przekonanie, że można sobie z tym 
poradzić we własnym zakresie

Brak wiary w pomoc ludzi i instytucje

Obawa przed wzrostem przemocy, jako kary za jej ujawnienie

Obawa przed pozostaniem bez środków do życia, po ujawnieniu 
faktu przemocy
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100%

0%

Czy wie Pan/Pani, gdzie może uzyskać pomoc ofiara przemocy 
w Pana/Pani rejonie zamieszkania? 

TAK - 100%

NIE - 0%

Wykres 5.  
Wyniki ankiety dotyczącej lokalnych zagrożeń społecznych w zakresie wiedzy na temat znajomości 
osób doświadczających przemocy w rodzinie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

źródło: Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych Pyskowice 2020 r. Małopolskie Centrum Profilaktyki 

Wszyscy ankietowani mieszkańcy deklarują posiadanie wiedzy do jakich instytucji może 
zgłosić się osoba doświadczająca przemocy w rodzinie, najczęściej wskazują na Policję oraz Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

Wykres 6.  
Wyniki ankiety dotyczącej lokalnych zagrożeń społecznych w zakresie wiedzy na temat miejsc 
w których można uzyskać pomoc ofiarom przemocy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

źródło: Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych Pyskowice 2020 r. Małopolskie Centrum Profilaktyki 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie to dokument, którego zadaniem jest wprowadzenie w życie działań mających na celu 
udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, a także podejmowanie odpowiednich działań 
wobec sprawców przemocy oraz zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na zjawisko przemocy 
w rodzinie. 

 

11%

65%

24%

Tak Nie jestem pewny/a, ale mam
podejrzenia, że tak

Nie

Czy w Pana/Pani otoczeniu są osoby (znane osobiście lub "ze 
słyszenia") doświadczające przemocy w rodzinie?
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Cel główny:

Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy

w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska
w gminie Pyskowice.

Cele szczegółowe

Działania profilaktyczne w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

podniesienie poziomu wiedzy i świadomości 
społecznej w zakresie tego zjawiska.

Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony 
oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą

w rodzinie.

Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec 
osób stosujących przemoc w rodzinie.

Podwyższanie wiedzy i umiejętności kadry 
pracującej z rodzinami z problemem przemocy

w rodzinie.

 

Infografika 14.  
Założenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Pyskowice w latach 2019-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
źródło: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 
Pyskowice w latach 2019-2023 

 

Aby skutecznie wykrywać zjawiska przemocy w rodzinie występujące w naszym mieście, 
podobnie jak przy innych patologiach społecznych, niezbędna jest współpraca wielu instytucji. 
Kluczową rolę w diagnozie tej patologii odgrywają szkoły i policja. 

Tabela 21.  
Ilość rodzin, w których rozpoznano problem przemocy w rodzinie przez szkolne placówki oświatowe 
w 2020 r. 

Nazwa placówki oświatowej 
Ilość rodzin, w których rozpoznano problem 
przemocy w rodzinie 

OHP 0 

Szkoła Podstawowa nr 3 2 

Szkoła Podstawowa nr 4 5 

Szkoła Podstawowa nr 5 3 

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddz. Integracyjnymi  0 

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej 5 

Zespół szkół Specjalnych 4 

Razem 19 

źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach 
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Tabela 22.  
Zdarzenia związane z występowaniem przemocy w rodzinie zarejestrowane przez funkcjonariuszy 
Komisariatu Policji w Pyskowicach w latach 2016-2020. 

Zdarzenie 2016 2017 2018 2019 2020 

Ilość przestępstw z art. 
207 kk ( znęcanie się 
psychiczne i fizyczne nad 
członkami rodziny) 

24 16 48 27 31 

źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach 

W 2020 r. przeprowadzono działania zgodne z programem, m.in.: 

 prowadzono oddziaływania wobec rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, 

zarówno wobec ofiar, sprawców, jak i pozostałych członków rodziny, zwłaszcza dzieci; 

 prowadzono poradnictwo socjalne, medyczne, rodzinne, prawne, psychologiczne, 

pedagogiczne; 

 zapewniono pomoc terapeutyczną, psychoedukacyjną i wsparcie emocjonalne dla dzieci 

i dorosłych z rodzin z problemem przemocy w rodzinie; 

 zapewniono schronienia w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej dzieciom krzywdzonym 

w wyniku przemocy w rodzinie; 

 zapewniono osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsca w ośrodku dla ofiar przemocy; 

 udzielano informacji sprawcom przemocy na temat programów korekcyjno-edukacyjnych; 

 realizowano procedury „Niebieskiej Karty”. 

Program wyznacza również główne kierunki działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Działanie zespołu interdyscyplinarnego ma służyć 
zintegrowaniu działań instytucji lokalnych i zwiększeniu efektywności podejmowanych działań 
interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu. Działania Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który funkcjonuje przy OPS 
przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 23.  
Działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w latach 2019- 
2020 r. 

Działania Liczba działań w 2019 r. Liczba działań w 2020 r. 

Ilość posiedzeń Zespołu 4 4 

Ilość Niebieskich KART, 
które wpłynęły do Zespołu 

37, w tym: 
- z Komisariatu Policji – 26 
- z OPS – 7 
- z placówek oświatowych – 2 
- z placówek ochrony zdrowia – 
2 
- Ośrodek Interwencji 
kryzysowej – 0  
- z GKRPA – 0 

43, w tym: 
- z Komisariatu Policji – 21 
- z OPS – 22 
- z placówek oświatowych – 0 
- z placówek ochrony zdrowia – 
0 
- Ośrodek Interwencji 
kryzysowej – 0 
- z GKRPA – 0 

Ilość powołanych grup 
roboczych 

29 43 

Ilość spotkań grup 
roboczych 

94 97 
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Ilość zakończonych 
procedur Niebieska Karta 

19 33 

Ilość rodzin objętych 
pomocą 

54 60 

źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach 

Zestawienie dwóch pierwszych lat realizacji tej edycji programu pokazuje, iż nie zmniejszyła 
się skala zjawiska przemocy w rodzinie. Przemoc ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem 
traumatycznym, okaleczającym psychikę i zazwyczaj ma charakter długotrwały i cykliczny. 
W porównaniu z rokiem 2019 r. liczba rodzin objętych pomocą wzrosła o 6. Nie bez wpływu na tę 
sytuację pozostała długotrwała izolacja domowa mieszkańców spowodowana pandemią, 
pogłębiająca się frustracja w wyniku zamknięcia wielu gałęzi gospodarki. Zwiększeniu uległa 
natomiast ochrona ofiar przemocy w rodzinie. W 2020 r. wydano o 14 więcej Niebieskich Kart niż 
w roku ubiegłym. 

 

Każdego roku opracowywany jest roczny program, którego celem jest określenie zasad 
i form współpracy gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi zmierzający do wzmocnienia ich 
roli w realizacji zadań publicznych, poprawy skuteczności i efektywności oraz jakości prowadzonych 
przez nie działań na rzecz zaspakajania potrzeb mieszkańców. 

Program na 2020 r. utworzony został we współpracy z organizacjami pozarządowymi, na 
podstawie zgłoszeń i wniosków organizacji. W 2020 r. program został przyjęty uchwałą nr 
XIV/127/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2020 rok”. 

Infografika 15.  
Katalog zadań priorytetowych przewidzianych do realizacji przez organizacje pozarządowe 
w poszczególnych sferach działań publicznych na 2020 r. w gminie Pyskowice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

źródło: opracowanie własne na podstawie Programu współpracy gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2020 rok 

Wspieranie
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działania na rzecz 
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kultury
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Zgodnie z programem na 2020 r. samorząd Pyskowic poza wsparciem niefinansowym, 
polegającym m.in. na wzajemnym informowaniu się o zamierzeniach, pomocy merytorycznej 
pracowników urzędu, nieodpłatnym, doraźnym udostępnianiu stosownych pomieszczeń będących 
w zasobach Gminy, a także środków technicznych oraz promocji akcji ,,1% podatku” w mediach 
lokalnych, społecznościowych i na stronie internetowej www.pyskowice.pl , wspierał organizacje 
pozarządowe finansowo poprzez udzielanie dotacji celowych na pokrycie częściowych lub 
całkowitych kosztów realizacji zadań w trybie „małych grantów” lub w trybie „konkursowym”. 

Infografika 16.  
Sposoby pozyskania dotacji z budżetu Gminy w 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: opracowanie własne 

W 2020 r. w trybie „małych grantów” udzielono dotacji celowych na 4 projekty, z czego 
zrealizowano: 

 „Dziś po nich zostały tylko macewy… wyznawcy judaizmu nad Dramą”, 

 „W każdym z nas jest dobro...”, 

 „Jestem czysty – Jestem wolny – Jestem szczęśliwy”. 

W wyniku ogłoszonych konkursów w 2020 r. na realizację zadań publicznych, zgodnie 
z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
niniejszym programem udzielono wsparcia na: 

 działania w zakresie pomocy społecznej: 

− „Zapewnienie  schronienia, opieki  i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcie 
w wychodzeniu z bezdomności”, 

− Prowadzenie klubu samopomocowego w ramach projektu „Aktywni Razem” – Centrum 
Wsparcia Rodziny w Pyskowicach, 

 działania w zakresie ochrony zdrowia: 

− świadczenie usług pielęgniarsko-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych na terenie Gminy 
Pyskowice, 

− świadczenie usług paliatywno-hospicyjnych na terenie Gminy Pyskowice,  

 działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 

− zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z terenu Pyskowic w południowej części miasta, 

Sposoby pozyskania dotacji 
z budżetu Gminy w 2020 r. 

W TRYBIE TZW. „MAŁYCH GRANTÓW” 
z pominięciem otwartego konkursu ofert 

zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, 

kwota wsparcia do 10 000,00 zł, 

na realizację zadania publicznego o charakte-
rze lokalnym lub regionalnym. 

W TRYBIE TZW. „KONKURSOWYM” 

na podstawie zarządzeń Burmistrza Miasta 
Pyskowice dot. ogłoszeń otwartych kon-
kursów ofert na powierzenie zadań pu-
blicznych Gminy Pyskowice, 

zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, 

na realizację zadania publicznego. 

http://www.pyskowice.pl/
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 działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

− taekwon-do, 

− tenis stołowy, 

− piłka nożna, 

− futsal, 

− piłka siatkowa. 

Szerzej na temat współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi można 
przeczytać w rozdziale 6 pkt 6.3.4 „Organizacje pozarządowe”. 
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W 2020 r. gmina Pyskowice aktywnie współpracowała z czterema organizacjami: Górnośląsko 
- Zagłębiowską Metropolią, Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Związkiem Gmin i Powiatów 
Subregionu Centralnego oraz Stowarzyszeniem LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

 Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia 

 

To największy obszar metropolitalny w kraju o powierzchni przekraczającej 2,3 tysiące km2, 
zamieszkały przez ponad 2,3 mln ludzi, czyli połowę ludności naszego województwa. 

Mieszkańcy miasta Pyskowice przeważającą liczbą głosów podczas konsultacji społecznych 
w kwietniu 2017 r. wypowiedzieli się za wstąpieniem miasta Pyskowice w skład tworzonego na 
terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego. Dlatego od początku jego istnienia, tj. od 
1 stycznia 2018 r., jesteśmy jego członkiem. 

Związek metropolitalny wykonuje zadania publiczne w zakresie: 

 kształtowania ładu przestrzennego; 

 rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku metropolitalnego; 

 planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, 

w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także 

zrównoważonej mobilności miejskiej; 

 metropolitalnych przewozów pasażerskich; 

 współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku 

metropolitalnego; 

 promocji związku metropolitalnego i jego obszaru. 

Związek może wykonywać także inne zadania, zlecane przez gminy, zawierając 
porozumienia z gminami lub ich związkami oraz organami administracji rządowej.  Związek może 
powoływać nowe podmioty dla sprawnego działania. 

Związek realizuje zadania wykraczające poza jedną gminę, powołany jest bowiem dla 
rozwiązywania ponadlokalnych problemów. Wspólne przedsięwzięcia to także możliwość 
oszczędności. Już teraz gminy Górnośląskiego Związku Metropolitalnego - dzięki np. hurtowym 
zakupom energii elektrycznej oszczędzają kilkanaście milionów złotych rocznie w swoich budżetach. 
Takich działań może być więcej. To nowa jakość w zarządzaniu. 

W 2020 r. Pyskowice z Funduszu Solidarności oraz z Programu działań na rzecz ograniczenia 
niskiej emisji Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii otrzymały 100% dofinansowania na 
„Modernizację systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice – podgrupa SWC2” w wysokości 

Jest to formalne usankcjonowanie istniejących
i sukcesywnie pogłębianych więzi społeczno-
gospodarczych i kulturalnych, integrujących gminy
Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.
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1 110 977,67 zł. Od początku istnienia Metropolii, czyli od roku 2018 Gmina pozyskała środki 
w wysokości 5 378 226,67 zł. Dodatkowo wzięliśmy udział w wielu przedsięwzięciach 
organizowanych przez GZM, które przyniosą wymierne korzyści dla naszych mieszkańców, tj.: 

 w grupie zakupowej energii elektrycznej na lata 2020-2021,   

 w projekcie mającym na celu utworzenie raportu dotyczącego sposobów obniżenia kosztów 

dystrybucji energii, 

 w projekcie portal internetowy InfoGZM, gdzie m.in. można znaleźć informacje 

o organizowanych przez Gminę postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, 

przestrzenno – funkcjonalny obraz Metropolii i wiele innych informacji o regionie i Pyskowicach.  

GZM 8 kwietnia 2020 r. podjęło też bardzo znaczącą dla pyskowickiego szpitala decyzję 
o dofinansowaniu placówek Powiatu Gliwickiego w walce z koronawirusem. W sumie do Powiatu 
Gliwickiego wpłynęło 345 tys. zł. Jesteśmy wdzięczni GZM za wsparcie w walce z COVID-19. To bardzo 
ważne, że w trudnych sytuacjach Zarząd i Członkowie Metropolii potrafią działać solidarnie, 
odpowiedzialnie, a także w imię wspólnego dobra na rzecz bezpieczeństwa oraz ochrony 
mieszkańców naszego regionu. 

Procentują partnerskie relacje wśród samorządów Metropolii również w zakresie rozwoju 
kolei. Rozwój transportu szynowego jest przecież strategicznym celem GZM. W przyszłości kolej ma 
być kręgosłupem całego systemu komunikacji publicznej w regionie. Dlatego Metropolia 
zadeklarowała pomoc Pyskowicom we współfinansowaniu przedsięwzięcia polegającego na 
poprawie dostępności kolei na obszarze Pyskowic oraz uruchomienia przewozów metropolitalnych 
w relacji z/do Pyskowic Miasta. Inwestycja ta  niewątpliwie przyczyni się do rozwoju naszego miasta. 
To kolejny przykład,  że członkostwo i doskonała współpraca w ramach Metropolii przekłada się na 
konkretne korzyści dla miasta. Zestawiając te wsparcie z możliwością dofinansowania aż 85% 
inwestycji z Programu „Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury kolejowej – Kolej + do 
2028 r.” istnieje duża szansa, iż uda nam się zrealizować to wyjątkowe i strategiczne dla miasta 
przedsięwzięcia bez udziału kosztów własnych.  

 Śląski Związek Gmin i Powiatów 

 

Główne pola działalności: 

 kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych; 

 reprezentowanie interesów samorządu lokalnego; 

 informowanie i szkolenie gmin i powiatów w dziedzinie polityk oraz programów UE; 

 polityka miejska; 

 działalność na rzecz rozwoju gospodarczego gmin i powiatów oraz promocja; 

 realizacja programu „Rozwój obszarów wiejskich w gminach i powiatach województwa 

śląskiego”; 

 działalność informacyjno - szkoleniowa i edukacyjna na rzecz gmin i powiatów. 

Jest to stowarzyszenie, którego priorytetowym
zadaniem jest działalność na rzecz rozwoju
województwa śląskiego, a przede wszystkim
społeczności lokalnych i samorządów
terytorialnych.
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W ramach powyższego w 2020 r. Gmina Pyskowice skorzystała z wielu bezpłatnych szkoleń 
tematycznych. Z inicjatywy Związku i pod jego przewodnictwem w 2020 r. zostały utworzone komisje 
branżowe, w tym komisja ochrony środowiska, komisja nadzoru właścicielskiego, komisja ds. ochrony 
danych osobowych i komisja zamówień publicznych, w których pracownicy urzędu mogli wymieniać 
doświadczenia i sposoby podejścia do problemów ze specjalistami z innych jednostek. Z uwagi na 
pandemię koronawirusa Związek zapewnił możliwość organizacji szkoleń oraz spotkań komisji 
branżowych w systemie online.  

Gmina uczestniczyła również w prowadzonym przez ŚZGiP projekcie "Benchmarking - 
Kontynuacja", w ramach którego gromadzone są dane dotyczące usług oraz informacje ogólne  
o urzędzie i jednostce terytorialnej, a także prowadzona jest pogłębiona analiza oraz identyfikacja 
dobrych praktyk celem ich wymiany i poprawy jakości wykonywanych zadań. 

 Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 

 

Do zadań Związku należy między innymi: 

 pełnienie funkcji koordynatora w odniesieniu do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020; 

 realizacja zadań dotyczących wdrażania projektów dofinansowanych z funduszy krajowych 

i europejskich, w tym pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014 - 2020, w tym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; 

 realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji pośrednika dla Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych w ramach RPO WSL. 
 

Do Związku Subregionu Centralnego należy 81 członków, w tym gmina Pyskowice. 
 

W ramach ZIT gmina Pyskowice w latach 2018 – 2019 otrzymała dofinansowanie 

w wysokości 11 513 247,72 zł, m.in. na termomodernizacje szkół, przedszkoli i żłobka, budowę 
oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE, budowę Centrum Przesiadkowego przy pl. kard. 
Stefana Wyszyńskiego, na realizację projektu „Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny 
w Pyskowicach”. Dzięki uczestnictwie w związku mogliśmy również wesprzeć Spółdzielnię 
Mieszkaniową Łabędy, która dzięki temu uzyskała dofinansowanie na demontaż i utylizację 
azbestowo - cementowych płyt elewacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy 
ul. Braci Pisko 20-22 oraz przy ul. Wojska Polskiego 42, 44, 46, 48. Dofinansowanie: 413 340,42 zł. 

W 2020 r.: 

 otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych; dla 

poddziałania: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ZIT Subregionu Centralnego dla 

zadania pn.: „Stacja kultury – adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach celem aktywizacji 

Jest samorządnym stowarzyszeniem gmin
i powiatów, powołanym dla wsparcia idei
samorządności lokalnej, ochrony wspólnych
interesów, wymiany doświadczeń, promocji
osiągnięć oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć
i inwestycji.
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Jest to dobrowolne, samorządowe i trwałe zrzeszenie osób fizycznych
i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego o celach
niezarobkowych, działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych jako
Lokalna Grupa Działania.

gospodarczej”, Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla 

poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna ZIT dla zadania pn.: „Stacja kultury –termomodernizacja budynku dawnego dworca 

kolejowego”; 

 kontynuowaliśmy zadanie „Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny” w ramach 

dofinansowania z RPO.WSL.2014-2020 poddziałanie 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT, skierowanego przede 

wszystkim do rodzin, w których zdiagnozowana została niezaradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, skutkująca umieszczeniem dzieci w różnych formach pieczy zastępczej lub też 

stanowiąca czynnik ryzyka, że do takiego umieszczenia w najbliższym czasie dojdzie; 

 rozpoczęliśmy prace wraz z członkami Związku nad nowym projektowaniem w ramach 

perspektywy finansowej 2021-2027.  

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

Dzięki członkostwie w tym stowarzyszeniu MOKiS w Pyskowicach złożył w 2020 roku do LGD 
projekt pn.:"Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 
jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej". Wnioskowana kwota pomocy to 239 322,00 zł. 
Wniosek został pozytywnie zweryfikowany na etapie Lokalnej Grupy Działania i wybrany do 
dofinansowania, a następnie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach do dalszej 
weryfikacji. Realizacja została zaplanowana na 2021 r. W ramach projektu prócz nowych miejsc 
parkingowych pojawi się też gratka dla dzieci w postaci skweru muzycznego z plenerowymi 
instrumentami. 

Warto nadmienić, iż gmina Pyskowice za sprawą członkostwa w LGD w 2017 r. otrzymała 
dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa placu zabaw, linarium oraz pergoli w ramach 
zagospodarowania parku w Pyskowicach” ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. 
Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r. 

Źródłami dochodów powyższych związków i stowarzyszeń są m.in. stałe składki od gmin 
należących do Związku. W 2020 r. Gmina z tego tytułu poniosła wydatki w wysokości  292 842,32 zł. 

Tabela 24.  
Składki członkowskie gminy Pyskowice w 2020 r. z tytułu przynależności do związków 
i stowarzyszeń 

Nazwa podmiotu Wartość poniesionych przez Gminę wydatków 

Składka członkowska na rzecz Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów 

8 120,64 zł 
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Składka członkowska na rzecz Związku Gmin  
i Powiatów Subregionu Centralnego 
 
Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia 
LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 
 
Stała składka członkowska na rzecz 
Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii (bez 
składki zmiennej związanej z komunikacją 
miejską) 

 
3 322,08 zł 

 
 

19 941,60 zł 
 
 

261 458,00 zł 
 

 
 

RAZEM 292 842,32 zł 

źródło: dane Wydziału Planowania Przestrzennego i Inwestycji oraz Referatu Dróg i Komunikacji Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 

Gmina Pyskowice prowadzi aktywną współpracę międzynarodową z trzema miastami 
Europy: we Francji, na Ukrainie oraz w Niemczech. Główne korzyści dla Gminy i mieszkańców to 
zdobywanie nowych doświadczeń, a także świetna okazja do wzbogacenia własnej oferty kulturalnej 
poprzez realizację projektów imprez z udziałem partnerów zagranicznych. 

Infografika 17.  
Miasta partnerskie gminy Pyskowice 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

źródło: opracowanie własne 
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Infografika 18.  
Miasta partnerskie gminy Pyskowice 

 

 

 
źródło: Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 

W 2020 r. obchodziliśmy dwa jubileusze związane ze współpracą miasta Pyskowice  
z miastami partnerskimi, tj. XX-lecie współpracy z Czerwonogradem oraz XV-lecie współpracy  

Miejscowość i gmina 
we Francji, w regionie 
Owernia-Rodan-Alpy, 
w departamencie 
Loary

Współpraca z miastem trwa od
1998 roku. Zanim władze obu miast
podpisały umowę partnerską
zawiązały się bardzo silne więzy
przyjaźni między mieszkańcami obu
miast, które istotnie kształtują
wzajemną współpracę. Bardzo dużą
rolę we wzajemnej współpracy
odgrywa Towarzystwo Przyjaźni
Polsko-Francuskiej w Pyskowicach
i w La Ricamarie.

Miasto wydzielone na 
Ukrainie, w obwodzie     
lwowskim, na 
obszarze rejonu 
sokalskiego, 9 km na 
południe od miasta 
Sokal, 15 km na 
wschód od granicy z 
Polską. Współpraca z 
miastem trwa od 
września 2000 r.

Współpraca z miastem partnerskim
na Ukrainie trwa już ponad
dwadzieścia lat. Przysięga
Bliźniaczego Partnerstwa została
podpisana 16 września 2000 r.
w Pyskowicach. Wzajemna wymiana
nabrała intensywności w 2005 roku,
po włączeniu w nią nauczycieli
i uczniów ówczesnego Gimnazjum
nr 1 i rozpoczęciu projektów
wymian młodzieżowych.

Miasto
w Niemczech,
w  kraju    
związkowym    Hesja, 
w rejencji Darmstadt,
w powiecie Main-
Taunus.

Pierwszy kontakt między miastami
Pyskowice i Flörsheim nad Menem
został nawiązany w 2004 roku. Od
samego początku zarówno władze
jak i mieszkańcy nawiązali bardzo
przyjazne i życzliwe relacje. Oba
miasta łączy wiele podobieństw,
szczególnie pod względem
wielkości, ilości mieszkańców oraz
struktury gospodarczej. Decyzja
o podpisaniu partnerstwa zapadła
kilka miesięcy po nawiązaniu
współpracy i została sfinalizowana 3
maja 2005 roku w Pyskowicach. Z tej
okazji do naszego miasta
przyjechała 62-osobowa delegacja
z Niemiec na czele z burmistrzem
Ulrichem Krebsem.
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z Flörsheim nad Menem. Niestety z powodu koronawirusa nie odbyły się zaplanowane z tej okazji 
uroczystości z udziałem gości z Niemiec na 30 - leciu samorządu Pyskowic oraz wizyta przedstawicieli 
z Ukrainy na Dniach Pyskowic.  

Pomimo pandemii zacieśniły się jednak nasze kontakty ze szkołą z Czerwonogradu, co 
zaowocowało m.in. wzajemnymi upominkami świątecznymi. 

Z okazji jubileuszu z Flörsheim nad Menem decyzją Rady Miejskiej imię zaprzyjaźnionego 
miasta znad Menu nadano odnowionemu skwerowi przy ul. Poniatowskiego, pojawiła się tam też 
jubileuszowa tabliczka, na której umieszczono herby obu partnerskich miast, informacje 
upamiętniającą podpisanie umowy o współpracy w 2005 r. oraz historię niemieckiego miasta. Warto 
nadmienić, ze inicjatywa pyskowickiego samorządu to rodzaj odwzajemnienia – jedno z rond  
w miejscowości Flörsheim nad Menem nosi nazwę naszego miasta. Podobnym kurtuazyjnym gestem 
władze Pyskowic uczciły dwa lata temu 20-lecie partnerstwa z La Ricamarie. Dla podkreślenia 
szczególnych więzów łączących nas z francuskim miastem jego imieniem nazwano skwer na placu 
Józefa Piłsudskiego.  

Fot. 6. Tablica z nazwą skweru Flörsheim nad Menem 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 

 

Zmiany w mieście możliwe są w dużej mierze dzięki jego mieszkańcom i organizacjom 
pozarządowym, dlatego ich zdanie jest dla władz Pyskowic bardzo ważne. Aby w Pyskowicach dobrze 
się mieszkało, co roku Burmistrz Miasta - Adam Wójcik szuka dróg połączenia potencjału samorządu, 
organizacji pozarządowych i mieszkańców w działaniach służących dobru wspólnemu lokalnej 
społeczności. Aktualna polityka Gminy dużo uwagi poświęca integracji lokalnego środowiska, dlatego 
założenia były takie, żeby wzorem lat 2018-2019 mieszkańcy mogli DECYDOWAĆ, PLANOWAĆ, 
DZIAŁAĆ, ANGAŻOWAĆ SIĘ, ZMIENIAĆ, oraz KREOWAĆ INNOWACJE. Oferta współdziałania 
samorządu z jego mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi planowana w 2020 r. była 
nastawiona na udział w podejmowaniu decyzji dotyczących części budżetu, kształtowania przestrzeni 
miejskiej, wyrażania opinii w ważnych społecznie sprawach, zgłaszania inicjatyw oddolnych, czy 
propozycji projektów do samorządu.  
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Infografika 19.  
Oferta współdziałania samorządu z jego mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi jaka była 
planowana w 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: opracowanie własne 

Wraz z pojawieniem się pandemii, działania w społecznościach lokalnych musiały zostać 
zmodyfikowane, aby dostosować je do sytuacji związanej z samą pandemią, jak i jej skutkami 
w postaci izolacji i dystansu społecznego.  

 

6.3.1 Budżet obywatelski 

Pyskowicki Budżet Obywatelski (zwany dalej „PBO”) w gminie Pyskowice to narzędzie 
pozwalające mieszkańcom zgłaszać własne projekty zmiany w otoczeniu i głosować na najlepszy  
z nich. Idea wykorzystania aktywności społeczności lokalnej poprzez umożliwienie jej bezpośredniego 
określenia tego, co jest dla niej w kontekście wykorzystania środków finansowych szczególnie ważne, 
została zapoczątkowana w naszym mieście w 2017 r. Od tamtego czasu, każdego roku, na ten cel 
samorząd przeznacza część budżetu Gminy do wykorzystania z podziałem na dwie części miasta: 
północną i południową. W 2020 r. nie mogło być inaczej. Na podstawie uchwały nr IV/46/2019 Rady 
Miejskiej w Pyskowicach z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego 
oraz Zarządzenia Nr RZ.0050.038.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 12 lutego 2020 r.  
w sprawie procedury Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego (PBO) w 2020 r. przeznaczonych zostało 
128 684,00 zł, po 64 342,00 zł dla każdej części miasta.  

 
dobrze tu 
mieszkać! 

•Budżet Obywatelski
DECYDUJ - Na co 
wydać pieniązdze

•Konkurs "PYSKOWICE 
EKOLOGIA WPISANA W 
ROZWÓJ"

PLANUJ - Zdecyduj
o kształcie przestrzeni 

wokół siebie

•Konsultacje społeczne, 
Komisje i Rady opiniująco -
doradcze

ANGAŻUJ SIĘ - Zgłoś 
swoje opinie o 

miejskiej sprawie

•Organizacje pozarządoweDZIAŁAJ - Zgłaszaj 
propozycje projektów

do samorządu

•Inicjatywy oddollne
KREUJ INNOWACJE -

Zgłoś inicjatywę
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Infografika 20.  
Założenia Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. 

źródło: opracowanie własne na podstawie PBO 2020 

Głosowanie odbywać się miało w formie papierowej: w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, 
Miejskiej Bibliotece Publicznej – Wypożyczalni i Czytelni dla Dorosłych i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej – filia nr 1. oraz elektronicznej poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie 
www.pyskowice.pl/budzetobywatelski.  

Uprawnionymi do głosowania mieli być wszyscy mieszkańcy Pyskowic. Każdy mieszkaniec 
mógł oddać tylko jeden głos, w jednej formie i na jedno wybrane zadanie. 

W związku z trwającym stanem epidemii w naszym kraju oraz związanymi z nim 
obostrzeniami, nie dało się w sposób bezpieczny dla mieszkańców przeprowadzić procedury IV edycji 
Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Najważniejsze etapy procedury, takie jak: składanie 
wniosków wraz ze zbieraniem podpisów poparcia, promocja wniosków czy głosowanie również 
w formie papierowej, mimo maksymalnego wydłużenia harmonogramu działań, wypadały 
terminowo w kluczowym momencie epidemii koronawirusa w Polsce w trakcie tzw. „pełnego 
lockdownu”. 

Infografika 21.   
Budżet obywatelski w 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie PBO 2020 

Nabór wniosków

2 marca -20 
marca
2020 r. 

2 marca - 17 
kwietnia 
2020 r.

Promocja wniosków 
zakwalifikowanych do 

głosowania

23 kwietnia 
– 7 maja 
2020 r. 

20 maja – 3 
czerwca 
2020 r. 

głosowanie na 
spełniające wymogi 
formalne projekty

8 maja-19 
maja 2020 r. 

4- 15 
czerwca 
2020 r.

Zadanie jest możliwe do realizacji do końca 2020 roku

Zadanie wpisuje się w zakres zadań własnych gminy

Zadanie będzie realizowane na terenach będących własnością gminy

Koszt wnioskowanego projektu nie może być niższy niż 5 000,00 zł brutto
i wyższy niż 64 342,00 zł brutto

Zadanie spełnia warunek ogólnodostępności
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Ponieważ zadania zwycięskie w ramach PBO 2020 powinny być zrealizowane do końca 
2020 r., przesunięto wszystkie pierwotne terminy o miesiąc. Sytuacja epidemiologiczna nie uległa 
jednak zmianie, a nie można było już kolejny raz przesunąć w czasie harmonogramu procedury. 
Dlatego też Pyskowicki Budżet Obywatelski 2020 został odwołany.  

 Wszystkich mieszkańców zaangażowanych w tę inicjatywę prosimy o zrozumienie. Dla 
pyskowickiego samorządu najważniejsze było w tym momencie dobro i zdrowie mieszkańców. 

6.3.2 Konkurs ekologiczny 

Pyskowicki samorząd wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców oraz mając na uwadze 
rozwój ekologiczny miasta już po raz drugi w 2020 r. przeprowadził Konkurs ekologiczny „Pyskowice 
– ekologia wpisana w rozwój”. Jego celem było: 

 promowanie działań na rzecz ochrony środowiska, 

 promocja innowacyjnych i oryginalnych, ekologicznych przedsięwzięć lokalnych, mogących mieć 

wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego, 

 ukazanie różnorodności działań na rzecz ochrony środowiska. 

W ramach konkursu mieszkańcy miasta mogli zgłaszać różnorodne inicjatywy o charakterze 
ekologicznym. 

Infografika 22.  
Rodzaje inicjatyw w ramach konkursu ekologicznego „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój” 

źródło: opracowanie własne na podstawie uchwały nr XVIII/167/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 lutego 
2020 r. w sprawie zasad udzielania w 2020 roku dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska. 

Aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez komisję konkursową zgodnie z uchwałą 
nr XVIII/167/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad udzielania 
w 2020 roku dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska musiał on spełnić 4 kryteria dotyczące 
wartości zadania, lokalizacji, rodzaju przeznaczenia nieruchomości oraz terminu realizacji. 

ochrona przyrody, w tym 
urządzanie i utrzymanie 

terenów zieleni, zadrzewień, 
zakrzewień oraz parków

wspomaganie realizacji 
zadań modernizacyjnych i 
inwestycyjnych służących 

ochronie środowiska; 
gospodarka odpadami ochrona wód

wspomaganie wykorzystania 
lokalnych źródeł energii 

odnawialnej oraz 
wprowadzania bardziej 

przyjaznych dla środowiska 
nośników energii

ochrona powietrza

wspomaganie ekologiczne 
form transportu

ochrona powierzchni ziemi, 
z wyłączeniem remediacji 

polegających na 
samooczyszczaniu
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Infografika 23.  
Założenia konkursu ekologicznego „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie uchwały nr XVIII/167/2020 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 27 lutego 
2020 r. w sprawie zasad udzielania w 2020 roku dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska 

Do 4 maja 2020 r. mieszkańcy miasta mogli zgłaszać swoje wnioski. W efekcie zostały 
złożone 4 wnioski, które poddane zostały ocenie formalnej i merytorycznej przez komisję 
konkursową. Wnioski w ramach II edycji Konkursu ekologicznego „Pyskowice – ekologia wpisana 
w rozwój”. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Pyskowicach 

I

•„Budowa oświetlenia solarnego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ROD KONWALIA
w Pyskowicach” 

•wnioskodawca: Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie ROD KONWALIA w 
Pyskowicach

II
•„Tajemniczy Ogród” 

•wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach

III

•„Świetlana przyszłość w symbiozie z ekologią. Ekologiczne oświetlenie Ptasiego Osiedla
w Pyskowicach” 

•wnioskodawca: Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Domów Jednorodzinnych „MIKOSZOWINA - PTASIE 
OSIEDLE”

IV

• „Zakup i montaż wolnostojących kolektorów słonecznych – lamp solarnych hybrydowych pozyskujących 
energię słoneczną na potrzeby oświetlenia alei ogrodowych oraz parkingów na terenie ROD WITAMINKA 
w Pyskowicach przy ul. Działkowej”

•wnioskodawca: Polski Związek Działkowców ROD WITAMINKA w Pyskowicach przy ul. Działkowej

termin wykonania do 16 listopada 2020 r.  

przedsięwzięcia realizowane w Pyskowicach

przedsięwzięcie realizowane na terenie nieruchomości, na której 
nie jest prowadzona działalnosć gospdoarcza

Wartosć zadania do 50 000,00 zł
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Dotacja w wysokości 49 593,60 zł została przyznana na przedsięwzięcie „Zakup i montaż 
wolnostojących kolektorów słonecznych – lamp solarnych hybrydowych pozyskujących energię 
słoneczną na potrzeby oświetlenia alei ogrodowych oraz parkingów na terenie ROD WITAMINKA 
w Pyskowicach przy ul. Działkowej”, które spełniało wszystkie kryteria konkursowe i otrzymało 
największą liczbę punktów w zakresie oceny kryterium efektywności ekologicznej. W ramach 
przedsięwzięcia zakupiono i zamontowano 21 sztuk wolno stojących lamp solarnych na potrzeby 
oświetlenia terenu ROD WITAMINKA w Pyskowicach przy ul. Działkowej. 

6.3.3 Konsultacje społeczne 

Konsultacje społeczne to forma dialogu, którą stosuje Urząd w procesie podejmowania 
decyzji planistycznych, uchwalanych programów, oraz zasięgania opinii na temat istotnych kwestii 
dotyczących Pyskowic. Biorąc udział w konsultacjach, mieszkańcy mogą przyczynić się do wyboru 
optymalnego rozwiązania oraz uzyskać z rzetelnego źródła kompleksowe informacje o tym, w jaki 
sposób działają instytucje projektujące i realizujące przedsięwzięcia planistyczne w naszym mieście 
oraz jakie jest stanowisko samorządu na dany temat. Konsultacjom może zostać poddany projekt 
uchwały i niektóre zarządzenia burmistrza oraz każda sprawa lokalna, którą burmistrz lub rada 
zdecydują się skonsultować z mieszkańcami. Konsultacje to szansa na przedyskutowanie projektu 
i uwzględnienie w nim potrzeb pyskowiczan. 

W 2020 r. przeprowadzono 24 konsultacje społeczne w formie zgłaszania opinii drogą 
elektroniczną lub w formie pisemnej. Jedna z konsultacji, tj. w sprawie przyjęcia „Programu 
współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na 2021 rok” dopuszczała dodatkowo zgłaszanie uwag dotyczących 
konsultowanego projektu w formie online za pomocą udziału w wideokonferencji.  

W 2020 r. przeprowadzono następujące konsultacje:  

 od 07.12.2020 r. do 08.12.2020 r. konsultacje w sprawie zmiany uchwały nr XVII/155/2020 Rady 

Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 2020 r. oraz uchwały nr XVII/156/2020 Rady Miejskiej 

w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 2020 r., 

 od 07.12.2020 r. do 08.12.2020 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu 

i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pyskowicach 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 

 od 19.11.2020 r. do 26.11.2020 r. konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2021 rok", 

 od 16.11.2020 r. do 20.11.2020 r. konsultacje uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez 

gminę Pyskowice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 

 od 12.11.2020 r. do 18.11.2020 r. konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XXVIII/221/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Pyskowicach, 

 od 26.10.2020 r. do06.11.2020 r. konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku 

od nieruchomości, nieruchomości zajętych na wykonywanie stacjonarnych i całodobowych 

świadczeń zdrowotnych, 

 od 14.10.2020 r. do 18.10.2020 r. konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
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nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 od 14.10.2020 r. do 19.10.2020 r. konsultacji projektu uchwały: w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Pyskowice, 

 od 13.10.2020 r. do 16.10.2020 r. konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu 

współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2021 rok", 

 od 21.09.2020 r. do 02.10.2020 r. konsultacje projektu uchwały w sprawie powołania Rady 

Seniorów Miasta Pyskowice i nadania jej statutu, 

 od 14.08.2020 r. do 18.08.2020 r. konsultacje projektu uchwały 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, 

 od 14.08.2020 r. do 18.08.2020 r. konsultacje projektu uchwały w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Pyskowice, 

 od 12.08.2020 r. do 14.08.2020 r. konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu 

i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pyskowicach 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 

 Od 12.08.2020 r. do 14.08.2020 r. konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

w  sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych, 

 od 23.06.2020 r. do 24.06.2020 r. konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych, 

 od 23.06.2020 r. do 24.06.2020 r. konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu 

i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pyskowicach 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 

 od 07.04.2020 r. do 14.04.2020 r. konsultacje projektu uchwały w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Pyskowice, 

 od 23.03.2020 r. do 25.03.2020 r. konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XVII/156/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie 

postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które 

w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz sposobu obliczenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości i ustalenia 

stawki opłaty dla tych nieruchomości, 

 od 09.03.2020 r. do 16.03.2020 r. konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych, 

 od 11.02.2020 r. do 17.02.2020 r. konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XVII/157/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, które w części stanowią 

nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie 
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zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia warunków i trybu 

składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, 

 07.02.2020 r. do 12.02.2020 r. konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Pyskowice, 

 27.01.2020 r. do 29.01.2020 r. konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, które w części stanowią 

nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia warunków i trybu 

składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, 

 od 20.01.2020 r. do 24.01.2020 r.  konsultacje projektu uchwały w sprawie postanowienia  

o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią 

nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz sposobu obliczenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości i ustalenia stawki 

opłaty dla tych nieruchomości, 

 od  20.01.2020 r. do 24.01.2020 r. konsultacje projektu uchwały: w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pyskowice, ustalenia 

stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

W wyznaczonych terminach nie wpłynęły wnioski i uwagi do 23 konsultacji. W czasie trwania 
konsultacji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu  współpracy Gminy Pyskowice z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” wpłynął jeden 
formularz zgłoszenia opinii dot. programowych rozwiązań do programu, tj. wniosek o wpisanie jako 
zadania priorytetowego szkoleń żeglarskich dla dzieci z terenu gminy Pyskowice. Ponieważ zadanie 
to wpisuje się w katalog zadań priorytetowych nie dokonywano zmian w projekcie uchwały.  

6.3.4 Organizacje pozarządowe 

W celu wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz wychodząc naprzeciw społecznym 
potrzebom Burmistrz Miasta Pyskowice w 2020 r. dbał o rozwój partnerstwa z organizacjami 
pozarządowymi, tworzył warunki do zwiększania aktywności mieszkańców oraz umożliwił 
organizacjom pozarządowym indywidualne występowanie z ofertami realizacji projektów zadań 
publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd przy jednoczesnym zapewnieniu środków 
na ich realizację. Były to projekty dotyczące: ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym, promocji i organizacji wolontariatu, działania na rzecz osób w wieku 
senioralnym, oraz na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej. Gmina udzieliła również wsparcia w trybie 
„małych grantów”.  

Na terenie miasta w 2020 r. działało 35 organizacji pozarządowych, a na wsparcie zadań 
przez nie realizowanych przeznaczono w  budżecie miasta kwotę 522 500,00 zł. Z uwagi na brak ofert 
na niektóre z zadań (szczegółowe informacje w tabelach poniżej) wypłacono z budżetu miasta kwotę 
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441 061,62 zł. Dodatkowo gmina wspiera organizacje pozarządowe również niematerialnie 
udostępniając im nieodpłatnie obiekty sportowe na realizację zadań, co przekładając na środki 
finansowe wyniosło szacunkowo 260 317,50 zł. Z uwagi na pandemię koronawirusa podczas 
lockdownu część zadań nie mogła być realizowana, więc środki na nie przeznaczone organizacje 
pozarządowe zwróciły do budżetu miasta.  

Tabela 25. Zestawienie projektów, które uzyskały w 2020 r. dotacje z budżetu Gminy w ramach tzw. 
„małych grantów” 

  Obszar działań Nazwa 
projektu 

Podmiot 
realizujący 

zadanie 

Termin 
realizacji 
i kwota 

dotacji [zł] 

Zakres działania Sposób 
wykorzystania 

środków 

Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 
kultury 
i dziedzictwa 
narodowego, 
podtrzymania 
i upowszechniania 
tradycji 
narodowej 
 

„Stacja 
Integracja 
2020” 

Stowarzyszenie 
Stacja 
Pyskowice 

Termin: 
20.03.2020r. - 
16.06.2020r. 
 
Dotacja: 

3 500,00 zł 

 
 

Przedsięwzięcia: 
- przedświąteczne 
spotkanie wraz  
z biegiem 
zorganizowanym 
dla dzieci. Po biegu 
zajęcia artystyczne 
(tworzenie ozdób 
przedświątecznych 
dla osób w różnym 
wieku), 
- spotkanie 
warsztatowe dla 
całych rodzin: 
wspólne tworzenie 
latawców, 
- gra terenowa 
utrzymana 
w czasach 1943-
45 r. Uczestnicy 
mieli zmierzyć się  
z ciekawymi 
zadaniami, 
poznając przy 
okazji cechy 
charakterystyczne 
dla tego okresu 
oraz dowiadując 
się co wówczas 
działo się na 
terenie Pyskowic. 
 
Zadanie „Stacja 
Integracja 2020” 
skierowane było do 
mieszkańców 
Pyskowic w różnym 
wieku. 

M. in. na zakup 
materiałów  
plastycznych, 
animacyjno-
biurowych, 
upominków  
i nagród, 
poczęstunku, 
obsługę księgową, 
wydruki 
materiałów, 
przeprowadzenie 
warsztatów. 
 
W związku  
z wprowadzeniem 
obostrzeń 
związanych  
z przeciwdziałaniem 
zakażeniem COVID-
19, w dniu 
10.03.2020r. 
Stowarzyszenie 
Stacja Pyskowice 
wycofało złożoną 
ofertę. 

Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 
kultury  
i dziedzictwa 
narodowego, 
podtrzymanie 
i upowszechnia-

„Dziś po nich 
zostały tylko 
macewy… 
wyznawcy 
judaizmu nad 
Dramą” 

Stowarzyszenie 
Ludzie Miasta 

Termin: 
12.10.2020 r. - 
15.12.2020 r.  
 
Dotacja: 

4 500,00 zł 

Promocja kultury  
żydowskiej 
i upamiętnienie 
Żydów związanych 
z naszym miastem.  
Zadanie składało 
się z dwóch 

Wykorzystana 
dotacja: 4 500,00 zł. 
Środki finansowe 
przeznaczono na 
projekt oraz montaż 
tablicy 
pamiątkowej, 
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nie tradycji 
narodowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inicjatyw: 
zaprojektowania 
oraz zamontowani 
przy cmentarzu 
żydowski tablicy 
upamiętniającej 
pyskowickich 
Żydów; 
zorganizowanie  
koncertu muzyki 
żydowskiej w sali 
widowiskowej 
Miejskiego 
Ośrodka Kultury  
i Sportu  
w Pyskowicach.  
Z powodu 
panujących 
obostrzeń, koncert 
odbył się bez 
publiczności na sali 
i był 
transmitowany  
online. Liczba 
odbiorców 
koncertu – 2249 
(dane na dzień 
29.12.2020 r.). 
 

koncert muzyki 
żydowskiej – 
transmisja online. 

Działania na 
rzecz  
osób w wieku  
senioralnym 
 
  
 

„KULTURA 
NIEBANALNA – 
wyjazd na trzy 
spektakle 
teatralno – 
muzyczne”  
Stowarzyszenie 

Uniwersytet 
Trzeciego 
Wieku 
w Pyskowicach 

Termin: 
12.10.2020r. - 
10.12.2020r. 
 
Dotacja: 

4 000,00 zł 

 

 

W ramach zadania 
zaplanowano trzy 
wyjazdy na trzy 
spektakle 
teatralno-
muzyczne:  
1 „CALLAS.MASTER 
CLASS” - Opera 
Śląska w Bytomiu 
2. „12 TENORÓW 
& DIVA – MELANIE 
GOERLITZ – Teatr 
Muzyczny w 
Chorzowie 
3. „SCHUMANN 
I MENDELSON – 
BARTHOLDY” - 
Narodowa 
Orkiestra 
Symfoniczna 
Polskiego Radia  
w Katowicach 

 

W związku  
z panującą w kraju 
epidemią 
koronawirusa  
i zaostrzeniem 
reżimu sanitarnego 
wykonanie umowy 
zostało 
uniemożliwione. 
Placówki kulturalne 
odwołały 
zaplanowane 
spektakle. 
Stowarzyszenie 
„Uniwersytet 
Trzeciego Wieku  
w Pyskowicach” 
zwróciło przekazaną 
dotację w pełnej 
wysokości. 

Promocja  
i organizacja 
wolontariatu 
 

„W każdym z nas 
jest dobro...” 

Stowarzyszenia 
Ludzie Miasta 

Termin: 
03.11.2020r. -  
20.12.2020r. 
 
Dotacja: 

W ramach zadania 
stworzono  
i zamontowano 
serce na 
plastikowe nakrętki 

Wykorzystana 
dotacja: 3 000,00 zł. 
Środki finansowe 
przeznaczono na  
wykonanie i montaż 
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3 000,00 zł na Placu Żwirki  
i Wigury oraz 
zorganizowano 
konkurs plastyczny 
skierowany do 
dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych. 

serca na plastikowe 
nakrętki oraz 
upominki dla 
uczestników 
konkursu 
plastycznego. 

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom  
i patologiom 
społecznym 
 

„Jestem czysty – 
Jestem wolny – 
Jestem 
szczęśliwy” 

Caritas Diecezji 
Gliwickiej 

Termin: 
14.08.2020r. - 
30.08.2020r. 
Dotacja:  

3200,00 zł 

W ramach zadania 
zorganizowano 
wyjazd do 
Zakopanego dla 
dzieci i młodzieży  
z terenu Pyskowic. 
Wyjazd miał na 
celu promocję 
zdrowego stylu 
życia poprzez 
ukazanie wartości 
ruchu fizycznego  
i sportu w życiu 
człowieka, 
edukację ukazującą 
szkodliwy wpływ 
środków 
psychoaktywnych 
na organizm 
człowieka oraz 
ukazanie 
negatywnych 
skutków 
uzależnienia od 
środków 
psychoaktywnych 
na relacje rodzinne 
i rówieśnicze. 

Wykorzystana 
dotacja: 3 188,00 zł. 
Środki finansowe  
z przeznaczono na 
opłacenie 
transportu, 
przewodnika oraz 
zakup biletów 
wstępu. 
Niewykorzystana 
kwota dotacji 
w wysokości 12,00 
zł została zwrócona 
do budżetu Gminy 
Pyskowice. 
 

źródło: dane Wydziału Kultury i Promocji Miasta oraz Wydziału Spraw Społecznych i Sportu Urzędu Miejskiego 
w Pyskowicach 

W  wyniku  ogłoszonych konkursów udzielono wsparcia organizacjom pozarządowym 
w czterech obszarach działań: ochrony zdrowia, pomocy społecznej, przeciwdziałaniu 
uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej. 

Tabela 26.  
Zestawienie projektów, które uzyskały w 2020 r. dotacje z budżetu Gminy w wyniku ogłoszonego 
konkursu w obszarze działań: ochrona zdrowia 

Nazwa  
projektu 

Podmiot 
realizujący 

zadanie 

Termin 
realizacji   
i kwota 

dotacji [zł] 

Zakres działania Sposób wykorzystania środków 

„Świadczenie 
usług 
pielęgniarsko-
pielęgnacyjnych 
na terenie 
Gminy 

Caritas Diecezji 
Gliwickiej 

Termin: 
01.01.2020r.-
31.12.2020r.  
 

Dotacja: 

125 000,00 zł 

Realizacja 
przedsięwzięć  
w ramach zadania 
obejmowała 
zabezpieczenie usług 
w formie świadczeń 

Środki finansowe przeznaczono na: 
wynagrodzenia pracowników, opłaty 
za media, środki czystości 
i dezynfekcyjne, środki medyczne, 
zakup paliwa oraz materiałów 
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Pyskowice” pielęgniarsko-
pielęgnacyjnych  
i rehabilitacyjnych  
w miejscu 
zamieszkania  
i w wyspecjalizowanej 
placówce dla osób 
chorych, starszych lub 
niepełnosprawnych  
z terenu Gminy 
Pyskowice, które mają 
utrudniony dostęp do 
w/w usług w ramach 
własnych uprawnień  
i możliwości. 
 
 

„Świadczenie 
usług 
paliatywno-
hospicyjnych na 
terenie Gminy 
Pyskowice” 
 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół 
Chorych 
„Hospicjum w 
Pyskowicach” 

Termin: 
24.02.2020r. -  
31.12.2020r. 
 
Dotacja: 

18 000,00 zł 

Realizacja 
przedsięwzięć  
w ramach zadania 
obejmowała 
w szczególności 
zabezpieczenie usług 
paliatywno-
hospicyjnych osobom 
terminalnie chorym  
i ich rodzinom na 
terenie Gminy 
Pyskowice w miejscu 
ich zamieszkania, 
które z powodu 
choroby 
nowotworowej lub 
innej choroby 
przewlekłej 
wymagają pomocy  
w zakresie opieki 
paliatywnej. 
 

środki finansowe z dotacji 
wykorzystano w 9 708,00 zł  
i przeznaczono na wizyty lekarskie, 
usługi pielęgniarsko-pielęgnacyjne, 
wizyty fizjoterapeuty, zakup sprzętu 
medycznego (koncentrator tlenu) 
oraz utrzymanie punktu 
informacyjnego. 
Niewykorzystana kwota dotacji 
w wysokości 8 292,00 zł została 
zwrócona do budżetu Gminy 
Pyskowice. 

źródło: dane Wydziału Spraw Społecznych i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Tabela 27.  
Zestawienie projektów, które uzyskały w 2020 r. dotacje z budżetu Gminy w wyniku ogłoszonego 
konkursu w obszarze działań: pomoc społeczna 

Nazwa 
projektu 

Podmiot 
realizujący 

zadanie 

Termin 
realizacji i 

kwota 
dotacji [zł] 

Zakres działania Sposób wykorzystania środków 

Zapewnienie 
schronienia, 
opieki  
i pomocy 
osobom 
bezdomnym 
(kobiety/mężc
zyźni) 

Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie 
Dobroczynne 

Termin: 
01.01.2020r. - 
31.12.2020r. 
 
Dotacja:  

89 977,44 zł 

W ramach zadania 
udzielono 
tymczasowego 
całodobowego 
schronienia i opieki 
osobom bezdomnym 
oraz wsparcia   
w wychodzeniu  

Wykorzystana dotacja: 66 728,00 zł.  
Środki finansowe przeznaczono na 
środki opatrunkowo-higieniczne, leki, 
media, obsługę socjalną, 
psychologiczną, pielęgniarską, 
medyczną, administracyjną.  
Niewykorzystana kwota dotacji  
w wysokości 23 249,44 zł została 
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połączonej  
z usługami 
opiekuńczymi 
oraz wsparcie  
w 
wychodzeniu  
z bezdomności 

z bezdomności.  zwrócona do budżetu Gminy 
Pyskowice. 

„Zapewnienie 
schronienia, 
opieki  
i pomocy 
osobom 
bezdomnym 
(osoby  
z dziećmi) oraz 
wsparcie w 
wychodzeniu z 
bezdomności” 

 
---------------- 

Termin: 
01.01.2020r.-
31.12.2020r. 
 
 
Dotacja:  

10 000,00 zł 

Realizacja 
przedsięwzięć  
w ramach zadania 
winna obejmować  
w szczególności: 
a) zapewnienie 
miejsca pobytu  
w schronisku 
bezdomnemu 
rodzicowi z dziećmi, 
posiadającym ostatnie 
stałe zameldowanie  
w Gminie Pyskowice, 
zgodnie z ustawą  
o pomocy społecznej 
oraz odpowiednimi 
rozporządzeniami, 
b) zapewnienie 
możliwości udzielenia 
schronienia 
całodobowo, 
c) przyjmowanie 
całodobowe w/w 
osób na podstawie 
interwencji Straży 
Miejskiej, Policji lub 
skierowania 
wydanego przez OPS 
w Pyskowicach, 
d) prowadzenie 
rejestru mieszkańców, 
e) zapewnienie 
mieszkańcom 
minimum 3 posiłków 
dziennie, w tym 1 
ciepłego; w przypadku 
dzieci wyżywienie 
odpowiednie do 
wieku dziecka, 
f) współpracę z OPS  
w Pyskowicach, 
Policją, Strażą Miejską 
i innymi podmiotami 
działającymi na rzecz 
osób bezdomnych, 
g) pomoc w dostępie 
do świadczeń 
zdrowotnych oraz 
odzyskaniu 
zagubionych lub 
utraconych 
dokumentów, 

Konkurs unieważniono ponieważ na 
realizację zadania nie złożono żadnej 
oferty. 
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h) wspieranie  
w realizacji 
indywidualnego 
programu 
wychodzenia  
z bezdomności, 
i) zapewnienie 
środków higieny  
i odzieży osobom 
bezdomnym,  
w niezbędnym 
zakresie. 
 

„Zapewnienie 
schronienia, 
opieki  
i pomocy 
osobom 
bezdomnym 
(kobiety  
z dziećmi) oraz 
wsparcie w 
wychodzeniu 
z bezdomności
” 

 
----------------  
 

Termin: 
01.09.2020r.-
31.12.2020r. 
 
 
Dotacja:  

10 000,00 zł 

Realizacja 
przedsięwzięć  
w ramach zadania 
winna obejmować  
w szczególności: 
a) zapewnienie 
miejsca pobytu  
w schronisku 
bezdomnemu 
rodzicowi z dziećmi, 
posiadającym ostatnie 
stałe zameldowanie  
w Gminie Pyskowice, 
zgodnie z ustawą  
o pomocy społecznej 
oraz odpowiednimi 
rozporządzeniami,  
b) zapewnienie 
możliwości udzielenia 
schronienia 
całodobowo, 
c) przyjmowanie 
całodobowe ww. osób 
na podstawie 
interwencji Straży 
Miejskiej, Policji lub 
skierowania 
wydanego przez OPS 
w Pyskowicach, 
d) prowadzenie 
rejestru mieszkańców, 
e) zapewnienie 
mieszkańcom 
minimum 3 posiłków 
dziennie, w tym 1 
ciepłego; w przypadku 
dzieci wyżywienie 
odpowiednie do 
wieku dziecka, 
f) współpracę z OPS  
w Pyskowicach, 
Policją, Strażą Miejską 
i innymi podmiotami 
działającymi na rzecz 
osób bezdomnych, 
g) pomoc w dostępie 

Konkurs unieważniono ponieważ na 
realizację zadania nie złożono żadnej 
oferty. 
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do świadczeń 
zdrowotnych oraz 
odzyskaniu 
zagubionych lub 
utraconych 
dokumentów, 
h) wspieranie  
w realizacji 
indywidualnego 
programu 
wychodzenia  
z bezdomności, 
i) zapewnienie 
środków higieny  
i odzieży osobom 
bezdomnym,  
w niezbędnym 
zakresie. 
 

„Prowadzenie 
grupy 
samopomoco
wej w ramach 
projektu 
Aktywni 
Razem – 
Centrum 
Wsparcia 
Rodziny w 
Pyskowicach” 

Stowarzyszenia 
Ludzie Miasta 

Termin: 
01.01.2020r. - 
30.04.2020r. 
 
Dotacja: 

20 000,00 zł 

Realizacja 
przedsięwzięć  
w ramach zadania 
miała obejmować  
w szczególności: 
a) prowadzenie grupy 
samopomocowej ok. 
10-12 osób , 
stanowiącej 
dobrowolne 
zgromadzenie, 
których aktywne 
działanie skierowane 
będzie na wspólne 
pokonywanie 
problemów, które 
dotyczą ich 
bezpośrednio,  
b) cykliczne 
organizowanie 
spotkania grupy 
samopomocowej,  
w szczególności  
w Centrum Wsparcia 
Rodziny oraz w MOKiS 
w Pyskowicach  
w terminach 
ustalonych przez 
uczestników, przy 
czym w każdym 
miesiącu w okresie od 
dnia 01.01.2020r. do 
dnia 30.04.2020r. 
spotkania winny się 
odbywać co najmniej 
dwa razy w miesiącu,  
c) zapewnienie 
materiałów do pracy 
twórczej/dydaktycznej 
dla uczestników grupy 

Z dniem 09.04.2020 r. z uwagi na 
panującą epidemię koronawirusa, 
wprowadzonym zakazem organizacji 
zgromadzeń oraz innymi 
obostrzeniami w kraju na wniosek 
Stowarzyszenia Ludzie Miasta 
rozwiązano umowę za porozumieniem 
stron. Niewykorzystana kwota dotacji 
(17 755,99 zł) została zwrócona 
zgodnie z umową. Wykorzystane 
środki finansowe z dotacji 
przeznaczono na zakup materiałów na 
spotkania 
(biurowe/sportowe/animacyjne), 
poczęstunek na spotkania, materiały 
plastyczne oraz warsztaty. 
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samopomocowej, 
których rodzaj będzie 
uzależniony od formy  
i rodzaju zajęć 
wybranych przez 
członków grupy, 
d) zapewnienie 
poczęstunku w czasie 
spotkań grupy 
samopomocowej, 
e) zaplanowanie 
środków na działania 
własne grupy 
samopomocowej, 
których rodzaj i forma 
będzie uzależniona od 
potrzeb grupy oraz 
zorganizowanie 
jednego minimum 3-
dniowego wyjazdu dla 
grupy ok. 20 osób, 
obejmującego 
transport, noclegi, 
całodobowe 
wyżywienie oraz bilety 
wstępu. 
 

źródło: dane Wydziału Spraw Społecznych i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Tabela 28.  
Zestawienie projektów, które uzyskały w 2020 r. dotacje z budżetu Gminy w wyniku ogłoszonego 
konkursu w obszarze działań: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

Nazwa 
 projektu 

Podmiot 
realizujący 

zadanie 

Termin 
realizacji 
 i kwota 

dotacji [zł] 

Zakres działania Sposób wykorzystania 
środków 

„Prowadzenie zajęć 
socjoterapeutycznych 
dla dzieci i młodzieży 
z terenu Pyskowic w 
południowej części 
miasta” 
 

Caritas 
Diecezji 
Gliwickiej 

Termin: 
15.01.2020r. - 
31.12.2020r. 
 
Dotacja:  

27 704,18 zł 

Realizacja przedsięwzięć 
w ramach zadania 
obejmowała  
w szczególności: 
a) realizację działań 
profilaktycznych, 
b) poradnictwo 
psychologiczno-
pedagogiczne, 
c) organizacja czasu 
wolnego (m.in. 
prowadzenie zajęć  
w ramach kółek 
zainteresowań, gier  
i zabaw rozwojowych, 
pomoc w odrabianiu 
lekcji, organizacja 
wycieczek i obozów), 
d) dożywianie, 
e) propagowanie 

Wykorzystana dotacja: 
21 045,38 zł. Środki 
finansowe przeznaczono na 
dożywianie, utrzymanie 
lokalu, w którym prowadzone 
były zajęcia, artykuły 
zapewniające podstawowe 
potrzeby dzieci  
i młodzieży oraz właściwe 
funkcjonowanie. 
 
Niewykorzystana kwota 
dotacji w wysokości 6 
658,80 zł została zwrócona do 
budżetu Gminy Pyskowice. 
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informacji na temat 
dotowanego zadania  
w środowisku lokalnym 

„Realizacja zadania 
związanego 
z przeciwdziałaniem 
narkomanii” 
 
 

---------------- Termin: 
25.05.2020r. - 
31.12.2020r. 
 
Dotacja: 

15 000,00 zł 

Realizacja przedsięwzięć 
w ramach zadania winna 
obejmować  
w szczególności: 
a) profilaktykę  
i promowanie zdrowego 
stylu życia bez 
narkotyków, w tym 
konsultacje i poradnictwo 
w szkołach, 
b) prowadzenie dyżurów 
pedagogów ulicy, 
c) współpracę  
z podmiotami  
i instytucjami na terenie 
Pyskowic, zajmującymi 
się problematyką 
uzależnień, 
d) propagowanie 
informacji na temat 
dotowanego zadania  
w środowisku lokalnym. 

Konkurs unieważniono 
ponieważ na realizację 
zadania nie złożono żadnej 
oferty. 

źródło: dane Wydziału Spraw Społecznych i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Tabela 29.  
Zestawienie projektów, które uzyskały w 2020 r. dotacje z budżetu gminy w wyniku ogłoszonego 
konkursu w obszarze działań: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

Obszar działań Podmiot 
realizujący 

zadanie 

Termin 
realizacji i 

kwota dotacji 
[zł] 

Zakres działania Sposób wykorzystania 
środków 

„Organizacja 
działalności 
szkoleniowej oraz 
współzawodnictwa 
sportowego  
w dyscyplinie 
sportowej tenis 
stołowy” 
 
 

Uczniowski 
Klub 
Sportowy 
Feniks 
Pyskowice 

01.02.2020r. - 
31.12.2020r. 
 
Dotacja: 

9 000,00 zł 

Realizacja przedsięwzięć 
w ramach zadania 
obejmowała  
w szczególności: 
a) prowadzenie zajęć 
szkoleniowych, 
b) propagowanie 
informacji na temat 
dotowanego zadania  
w środowisku lokalnym, 
c) organizację i udział  
w rozgrywkach, 
zawodach sportowych, 
przygotowanie do 
współzawodnictwa 
sportowego. 

Wykorzystana dotacja: 8 
639,99 zł. Wydatki 
zaplanowane w ramach 
umowy (dotacja, wkład 
własny finansowy oraz wkład 
własny niefinansowy) 
dotyczyły opracowania 
programu szkolenia i planu 
zajęć, opłacenia 
wynagrodzenia trenerów, 
ubezpieczenia, składki 
członkowskiej, wpisowego, 
licencji klubowej, licencji 
zawodników, transportu, 
sędziów, zakupu sprzętu 
sportowego, organizacji 
turniejów sportowych, usług 
księgowych, prowadzenia 
strony internetowej, 
projektowania i druku 
plakatów oraz pracy 
społecznej. 
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Niewykorzystana kwota 
dotacji w wysokości 360,01 zł 
została zwrócona do budżetu 
Gminy Pyskowice. 

„Organizacja 
działalności 
szkoleniowej oraz 
współzawodnictwa 
sportowego  
w dyscyplinie 
sportowej piłka 
nożna” 
 

Klub Futsal 
Akademia 
Pyskowice 

Termin: 
01.02.2020r. - 
31.12.2020r. 
 
 
Dotacja:  

42 000,00 zł 

Realizacja przedsięwzięć 
w ramach zadania 
obejmowała  
w szczególności: 
a) prowadzenie zajęć 
szkoleniowych, 
b) propagowanie 
informacji na temat 
dotowanego zadania  
w środowisku lokalnym 
c) organizację i udział  
w rozgrywkach, 
zawodach sportowych, 
przygotowanie do 
współzawodnictwa 
sportowego. 

Wykorzystana dotacja: 
42 000,00 zł. Wydatki 
zaplanowane w ramach 
umowy (dotacja, wkład 
własny finansowy oraz wkład 
własny niefinansowy) 
dotyczyły opłacenia 
wynagrodzenia trenerów, 
wpisowego, sędziów, 
transportu, organizacji obozu, 
zakupu strojów i sprzętu 
sportowego, usług 
księgowych, działań 
informacyjnych 
i reklamowych. 

„Organizacja 
działalności 
szkoleniowej oraz 
współzawodnictwa 
sportowego  
w dyscyplinie 
sportowej futsal” 
 

Futsal Club 
Pyskowice 

Termin: 
01.02.2020r. - 
31.12.2020r. 
 
 
Dotacja:  

18 000,00 zł 

Realizacja przedsięwzięć 
w ramach zadania 
obejmowała  
w szczególności: 
a) prowadzenie zajęć 
szkoleniowych, 
b) propagowanie 
informacji na temat 
dotowanego zadania  
w środowisku lokalnym, 
c) organizację i udział 
w rozgrywkach, 
zawodach sportowych, 
przygotowanie do 
współzawodnictwa 
sportowego. 

Wykorzystana dotacja: 
18 000,00 zł. Wydatki 
zaplanowane w ramach 
umowy (dotacja, wkład 
własny finansowy oraz wkład 
własny niefinansowy) 
dotyczyły opłacenia 
wynagrodzenia trenera, 
kierownika drużyny, 
fizjoterapeuty, opłat 
regulaminowych, transportu, 
sędziów, ochrony, obsługi 
technicznej, informacyjnej  
i porządkowej, wyżywienia, 
spikera, ubezpieczenia, 
zakupu wody mineralnej, 
strojów i sprzętu sportowego, 
prowadzenia fanpage’a, 
przygotowania projektów 
banerów i plakatów, druku 
plakatów, wykonania banerów 
oraz usług księgowych. 

„Organizacja 
działalności 
szkoleniowej oraz 
współzawodnictwa 
sportowego  
w dyscyplinie 
sportowej piłka 
nożna” 
 
 

Miejski Klub 
Sportowo-
Rekreacyjny 
„Czarni” 
Pyskowice 

Termin: 
01.02.2020r. - 
31.12.2020r. 
 
 
Dotacja:  

25 000,00 zł 

Realizacja przedsięwzięć 
w ramach zadania 
obejmowała  
w szczególności: 
a) prowadzenie zajęć 
szkoleniowych, 
b) propagowanie 
informacji na temat 
dotowanego zadania  
w środowisku lokalnym, 
c) organizację i udział  
w rozgrywkach, 
zawodach sportowych, 
przygotowanie do 
współzawodnictwa 
sportowego. 

Wykorzystana dotacja: 
25 000,00 zł. Wydatki 
zaplanowane w ramach 
umowy (dotacja, wkład 
własny finansowy oraz wkład 
własny niefinansowy) 
dotyczyły opłacenia 
wynagrodzenie trenerów, 
sędziów, transportu, opłat 
startowych, ubezpieczenia, 
koordynacji spotkań, wynajmu 
sztucznego boiska w okresie 
zimowym, promocji 
wydarzenia, druku plakatów 
oraz usług księgowych. 

„Organizacja Miejski Klub Termin: Realizacja przedsięwzięć Wykorzystana dotacja: 22 



 

99 

działalności 
szkoleniowej oraz 
współzawodnictwa 
sportowego  
w dyscyplinie 
sportowej piłka 
siatkowa 

Sportowo-
Rekreacyjny 
Pyskowice 

01.02.2020r. - 
31.12.2020r. 
 
 
Dotacja:  

22 300,00 zł 

w ramach zadania 
obejmowała  
w szczególności: 
a) prowadzenie zajęć 
szkoleniowych, 
b) propagowanie 
informacji na temat 
dotowanego zadania  
w środowisku lokalnym, 
c) organizację i udział  
w rozgrywkach, 
zawodach sportowych, 
przygotowanie do 
współzawodnictwa 
sportowego. 

300,00 zł. Wydatki 
zaplanowane w ramach 
umowy (dotacja, wkład 
własny finansowy oraz wkład 
własny niefinansowy) 
dotyczyły opłacenia 
wynagrodzenia trenerów, 
instruktorów, składki 
członkowskiej, licencji 
klubowej, opłat startowych, 
licencji zawodników, licencji 
trenerskich, sędziów, 
transportu, Wynagrodzenie za 
mecze i turnieje, oraz usług 
księgowych. 

„Organizacja 
działalności 
szkoleniowej oraz 
współzawodnictwa 
sportowego  
w dyscyplinie 
sportowej piłka 
siatkowa-dziewcząt” 
 
 

Klub 
Sympatyków 
Siatkówki 
„Gumisie” 

Termin: 
01.02.2020r. - 
31.12.2020r. 
 
 
Dotacja:  

22 300,00 zł 

Realizacja przedsięwzięć 
w ramach zadania 
obejmowała  
w szczególności: 
a) prowadzenie zajęć 
szkoleniowych, 
b) propagowanie 
informacji na temat 
dotowanego zadania  
w środowisku lokalnym, 
c) organizację i udział  
w rozgrywkach, 
zawodach sportowych, 
przygotowanie do 
współzawodnictwa 
sportowego. 

Wykorzystana dotacja: 
22 000,00 zł. Wydatki 
zaplanowane w ramach 
umowy (dotacja, wkład 
własny finansowy oraz wkład 
własny niefinansowy) 
dotyczyły opłacenia 
wynagrodzenia trenerów, 
asystenta trenera, 
protokolanta, koordynatora, 
składki członkowskiej, licencji 
klubowej, opłat startowych, 
licencji zawodników, badań 
lekarskich, licencji trenerskich, 
sędziów, transportu, zakupu 
wody mineralnej, artykułów 
spożywczych, medali, nagród, 
materiałów biurowych sprzętu 
sportowego, pomocy przy 
organizowaniu 
meczów/turniejów oraz usług 
księgowych. Niewykorzystana 
kwota dotacji w wysokości 
300,00 zł została zwrócona do 
budżetu gminy Pyskowice  

„Organizacja 
działalności 
szkoleniowej oraz 
współzawodnictwa 
sportowego  
w dyscyplinie 
sportowej piłka 
siatkowa” 
 

Klub 
Sympatyków 
Siatkówki  
„Gumisie” 

Termin: 
01.02.2020r. - 
31.12.2020r. 
 
 
Dotacja:  

80,00 zł 

Realizacja przedsięwzięć 
w ramach zadania 
obejmowała  
w szczególności: 
a) prowadzenie zajęć 
szkoleniowych, 
b) propagowanie 
informacji na temat 
dotowanego zadania  
w środowisku lokalnym, 
c) organizację i udział  
w rozgrywkach, 
zawodach sportowych, 
przygotowanie do 
współzawodnictwa 
sportowego. 

Wykorzystana dotacja: 
72,00 zł. Wydatki 
zaplanowane w ramach 
umowy (dotacja, wkład 
własny finansowy oraz wkład 
własny niefinansowy) 
dotyczyły opłacenia 
wynagrodzenia trenerów, 
koordynatora, pomocy przy 
organizacji meczów, turniejów, 
zakup punktatorów, 
materiałów biurowych oraz 
usług księgowych. 
Niewykorzystana kwota 
dotacji w wysokości 8,00 zł 
została zwrócona do budżetu 
gminy Pyskowice. 
 

„Organizacja Śląski Klub Termin: Realizacja przedsięwzięć Wykorzystana dotacja: 
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działalności 
szkoleniowej oraz 
współzawodnictwa 
sportowego  
w dyscyplinie 
sportowej taekwon-
do” 
 

Taekwon-do 24.02.2020r. - 
31.12.2020r. 
 
 
Dotacja:  

11 000,00 zł 

w ramach zadania 
obejmowała  
w szczególności: 
a) prowadzenie zajęć 
szkoleniowych, 
b) propagowanie 
informacji na temat 
dotowanego zadania  
w środowisku lokalnym, 
c) organizację i udział  
w rozgrywkach, 
zawodach sportowych, 
przygotowanie do 
współzawodnictwa 
sportowego. 
 

10 718,04 zł. Wydatki 
zaplanowane w ramach 
umowy (dotacja, wkład 
własny finansowy oraz wkład 
własny niefinansowy) 
dotyczyły opłacenia 
wynagrodzenia trenerów, 
startowego, licencji klubowej, 
licencji zawodników, zakupu 
strojów sportowych, gier 
edukacyjnych, dyplomów, 
medali, pucharów, udziału we 
współzawodnictwie 
sportowym, seminariach 
szkoleniowo-technicznych, 
organizacji egzaminów na 
stopnie szkoleniowe, 
zawodów, prowizji bankowej, 
obsługi administracyjnej oraz 
usług księgowych. 
Niewykorzystana kwota 
dotacji w wysokości 281,96 zł 
została zwrócona do budżetu 
Gminy Pyskowice. 
 

źródło: dane Wydziału Spraw Społecznych i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Szczegóły dotyczące współpracy z trzecim sektorem znajdują się na stronie internetowej: 
https://www.pyskowice.pl w dziale/DLA MIESZKAŃCÓW/ w zakładce /Organizacje Pozarządowe/. 

6.3.5 Komisje i Rady opiniująco - doradcze 

W Pyskowicach od wielu lat powoływana jest Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Komisja ta 
jest ciałem opiniodawczym współpracującym z Burmistrzem Miasta w sprawach mieszkaniowych. 
Działa na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz § 6 uchwały nr XLIII/411/2001 
Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. Komisję powołuje, odwołuje w całości lub 
poszczególnych jej członków Rada Miejska w Pyskowicach w drodze uchwały, na okres 4 lat. Liczbę 
członków Komisji ustala się w liczbie nie mniejszej niż 5 osób i nie większej niż 7 osób. W skład 
Społecznej Komisji Mieszkaniowej wchodzą osoby wyłonione spośród kandydatów przedstawionych 
Radzie Miejskiej przez Burmistrza Miasta. 

Do zakresu działania Komisji należy: 

 dokonywanie oceny warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się o lokal 

z mieszkaniowego zasobu Gminy na podstawie wizji w terenie, 

 opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony, lokalu 

socjalnego i zamianę lokalu z wynajmującym, 

 współudział przy sporządzaniu projektu listy oraz rocznej listy osób oczekujących na najem lokalu, 

 opiniowanie uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do projektu listy, 

 typowanie lokali do remontu we własnym zakresie na koszt przyszłego najemcy, 

 współudział przy rozpatrywaniu podań osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego na czas 

nieoznaczony w zamian za wykonanie remontu we własnym zakresie i na koszt własny. 
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Rady i ciała doradcze w gminach to gwarancja, że głos mieszkańców będzie słyszany. 
Aktualne działania w mieście pokazują, iż aktywizacja seniorów dla lokalnej władzy jest jednym 
z głównych priorytetów. W Pyskowicach w 2018 r. został utworzony „Dzienny Dom Senior +”, swoją 
prężną działalność prowadzą kluby, związki i stowarzyszenia: Polski Związek Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów Koło w Pyskowicach, Grupa Związkowa Emerytów i Rencistów "Bumar" Łabędy S.A., Klub 
Seniora 50+, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Cały czas realizowane są programy 
"Pyskowicki Senior 60+" i „Koperta Życia”. Powyższe pokazuje, iż aktualna polityka Gminy nastawiona 
jest na aktywizację społeczności senioralnej. Idąc tym tokiem działania w październiku 2020 r. radni 
przyjęli uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów. Jej utworzenie obiecał mieszkańcom 
Burmistrz Miasta – Adam Wójcik już w swoim programie wyborczym. To organ przewidziany ustawą 
samorządzie terytorialnym, który ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Tok dalszych 
działań wstrzymał niekorzystny rozwój  sytuacji epidemicznej. Gremium powinno jednak rozpocząć 
pracę w ciągi kilku miesięcy, po wcześniejszych wyborach. Statut Rady Seniorów Miasta Pyskowice 
przewiduje, iż będzie ona liczyć 10 osób. Skład będą tworzyć po połowie przedstawiciele seniorów  
oraz reprezentacji podmiotów działających na ich rzecz. Kandydatami na członków będą mogli być 
seniorzy posiadających poparcie co najmniej 15 mieszkańców Pyskowic w wieku 60 plus.  

6.3.6 Ankiety, spotkania z mieszkańcami 

Zdanie pyskowiczan w kwestiach istotnych dla miasta i jego mieszkańców jest dla włodarzy 
Pyskowic bardzo ważne. Dlatego w 2020 r. przeprowadzono następujące ankiety i spotkania 
z mieszkańcami: 

 spotkanie burmistrza miasta z mieszkańcami dotyczące problemów drogowych. 

W perspektywie 15 lat, jeżeli układ drogowy nie ulegnie zmianom, Pyskowicom grozi 

„zakorkowanie” spowodowane stałym i znaczącym wzrostem  ruchu samochodowego.  

W istniejącym stanie infrastruktury miasto nie jest na to przygotowane. Burmistrz Pyskowic 

Adam Wójcik już wyprzedzająco szuka rozwiązań. Dnia 12 marca 2020 r. spotkał się 

z mieszkańcami Urzędzie Miejskim, by wraz z ekspertami przedstawić aktualne informacje w tej 

sprawie. Wśród tematów znalazły się prognozy ruchu samochodowego w naszym mieście, 

scenariusze modernizacji dróg w  odpowiedzi na ten problem, podniesienie funkcjonalności 

skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z obwodnicą. Spotkania będą kontynuowane. Spełniając 

postulat mieszkańców burmistrz Adam Wójcik zadeklarował gotowość do cyklicznych rozmów 

na tematy wokół drogowe i zdawania relacji z postępu spraw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 7. . Spotkanie w sprawie problemów infrastruktury drogowej zorganizowane 12 marca 2020 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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 spotkania w sprawie inicjatyw obywatelskich 

W dniach 10 i 12 marca 2020r. odbyły się dwa spotkania informacyjne w sprawie wsparcia 
aktywności obywatelskiej. Tematem był konkurs na inicjatywy oddolne mieszkańców, Pyskowicki 
Budżet Obywatelski i inne formy działań obywatelskich. Konsultacje odbyły się w Centrum Wsparcia 
Rodziny oraz w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu. Na spotkaniach wspólnie z mieszkańcami 
omówiono potrzeby miasta i zastanawiano się jak w ich rozwiązaniu mogą pomóc narzędzia 
wspierania aktywności obywatelskiej. Animatorzy projektu „Aktywne Pyskowice", przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego oraz eksperci z Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych pomagali 
uczestnikom "ubrać w słowa" ich pomysły, dopasować je do rodzaju wsparcia oraz przelać na 
odpowiednie formularze. Wszystko to miało duże znaczenie w kontekście przygotowywanej przez 
gminę propozycji inicjatyw oddolnych. W ramach unijnego projektu "Aktywne Pyskowice" w 2020 r. 
czekało na aktywnych mieszkańców  aż po 4 000,00 zł na każdy z czterech pomysłów, które wygrają 
konkurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 8. „MOJE MIASTO, MOJE POMYSŁY” - spotkania w sprawie wsparcia aktywności obywatelskiej 
w Pyskowicach. 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 przeprowadzono ankietę, która miała za zadanie poznanie opinii mieszkańców na temat 

reaktywacji połączenia kolejowego na trasie Pyskowice Miasto - Gliwice.  

Wszystko za sprawą rządowego programu „Kolej +”. Ożywienie bezpośredniej komunikacji 
kolejowej Pyskowic z Gliwicami to niepowtarzalna okazja na rozwój miasta, a zdecydowana 
większość środków potrzebnych do realizacji  może pochodzić właśnie z programu „Kolej +” 
i Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.  

Wyniki ankiety były jednoznaczne. Spośród 4 262 głosów oddanych w naszej internetowej 
sondzie, aż 72% było odpowiedziami twierdzącymi na pytanie, czy gdyby istniało bezpośrednie 
połączenie kolejowe Pyskowice Miasto – Gliwice, zrezygnowali by z samochodu na rzecz pociągu. 
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Infografika 24.  
Wyniki ankiety dot. reaktywacji połączenia kolejowego na trasie Pyskowice Miasto - Gliwice.  

 

źródło: Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

W 2020 r. na bieżąco poprzez stronę internetową www.pyskowice.pl i oficjalny fanpage 
Pyskowic na Facebook'u informowaliśmy o zmianach organizacji ruchu, postępach prac 
infrastrukturalnych, rekultywacyjnych i ciepłowniczych. Staraliśmy się przekazać z wyprzedzeniem 
informacje o wydarzeniach miejskich w tym m. in. kulturalnych i sportowych, zmianie ich formy, oraz 
zdawać fotorelacje z ich przebiegu. Stwierdzając, iż jakiś temat mieszkańców szczególnie nurtuje, 
staraliśmy się podjąć działania w celu rozwiania wątpliwości. Z racji pandemii koronawirusa, z uwagi 
na dynamikę zmian zarówno w samym jej przebiegu jak i komunikatów i obostrzeń, śledziliśmy 
zalecenia służb sanitarnych i korzystając tylko ze sprawdzonych źródeł wiedzy na temat aktualnej 
sytuacji epidemicznej przekazywaliśmy najważniejsze informacje tym zakresie.  
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Politykę przestrzenną miasta określa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Na jego podstawie uchwalane są miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, które są najskuteczniejszym narzędziem planistycznym. Zgodnie z art. 9 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu określenia 
polityki przestrzennej Gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, Rada 
Miejska w Pyskowicach w dniu 10 grudnia 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice. 
Przewidywany okres uchwalenia ww. „Studium” to koniec 2022 r.  

Obowiązującymi planami objęty jest obszar o łącznej powierzchni 2 793 ha (ok. 90% pow. 
miasta). Obszary dla których obecnie brak jest miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego stanowią ok. 10% powierzchni miasta i obejmują głównie tereny rolnicze, łąk, 
pastwisk i wód (jezioro Dzierżno Duże), a także tereny zamknięte (o pow. ok. 73 ha) na podstawie 
Decyzji nr 3 z dnia 24 marca 2014 r. Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia terenów, 
przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. U. z 2014 r. poz. 25).  

Jednocześnie gmina Pyskowice na bieżąco, zgodnie z potrzebami miasta i mieszkańców 
sporządza lub zmienia miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W 2020 r. - uchwalony 
został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru 
położonego w rejonie ul. Wrzosowej, obejmujący obszar o powierzchni ok. 69 ha (ok. 2% pow. 
miasta). Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wraz z innymi przepisami, kształtują 
sposób wykonywania prawa własności nieruchomości, a także zapobiegają eksurbanizacji miasta. 

Informacje na temat aktualnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego można 
sprawdzić na udostępnionym od listopada 2019 r.  na stronie internetowej miasta Pyskowice portalu 
mapowym pod nazwą: „System Informacji Przestrzennej”.  

Infografika 25.  
Schemat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta na przestrzeni lat: 1997- 

2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Planowania Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Miejskiego 

w Pyskowicach 
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Jednocześnie gmina Pyskowice na bieżąco, zgodnie z potrzebami miasta i mieszkańców 
sporządza lub zmienia miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W 2019 r. - uchwalony 
został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego po północno–
wschodniej stronie Pyskowic obejmujący obszar o łącznej powierzchni 330 ha (ok. 11% pow. miasta). 
Dlatego na koniec 2019 r. w Pyskowicach obowiązywało 29 planów zagospodarowania 
przestrzennego. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wraz z innymi przepisami, 
kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości, a także zapobiegają eksurbanizacji 
miasta. 

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców w roku 2020 planuje się uchwalenie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru położonego  
w rejonie ul. Wrzosowej. 

Informacje na temat aktualnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego od listopadowa 2019 r., można sprawdzić na udostępnionym na stronie  internetowej 
miasta Pyskowice nowym portalu mapowym pod nazwą: „System Informacji Przestrzennej”. 

7.1.1 Uchwała krajobrazowa 

Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska 
w Pyskowicach w dniu 24 listopada 2016 r. podjęła uchwałę XXVII/196/2016 w sprawie przystąpienia 
do przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie miasta 
Pyskowice"". Podstawę do takich regulacji dała uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
w dniu 24 kwietnia 2015 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu - tzw. „ustawa krajobrazowa". Ma ona na celu ochronę krajobrazu poprzez 
kompleksowe podejście do dotychczas rozproszonych zagadnień dotyczących tej ochrony. 
Przedmiotem regulacji tzw. „uchwały krajobrazowej" jest ustalenie zasad i warunków sytuowania na 
terenie miasta Pyskowice obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, 
z jakich mogą być wykonane. 

Tzw. „uchwała krajobrazowa" docelowo określi nie tylko warunki i zasady sytuowania 
reklam, małej architektury i ogrodzeń w mieście, ale przede wszystkim wskaże termin dostosowania 
istniejących reklam i ogrodzeń do nowych przepisów. Wprowadzenie jednolitych zasad 
porządkowania przestrzeni miasta oraz konsekwentne dążenie do ich realizacji ma doprowadzić do 
zespolenia poszczególnych fragmentów miasta i poprawy jego estetyki. 

Sporządzone w procesie regulacje dadzą możliwość uporządkowania chaosu reklamowego 
w przestrzeni publicznej. Niewątpliwie konieczne są przepisy służące uporządkowaniu 
i przeciwdziałaniu degradacji przestrzeni publicznej oraz dążące do zwiększenia dbałości o jakość 
tych przestrzeni na terenie miasta Pyskowice. 

W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, 
a wcześniej stanem zagrożenia epidemiologicznego z powodu rozprzestrzenienia się choroby 
zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV2 („COVID-19") dalsze prace nad realizacją uchwały zostały 
czasowo zawieszone. Na skutek obostrzeń na chwilę obecną nie jest możliwe terminowe 
przeprowadzanie dalszych prac projektowych, w czym szczególną przeszkodę stanowi niemożność 
przeprowadzenia dyskusji publicznej z udziałem mieszkańców. Po zniesieniu ograniczeń i zakazów 
prace nad realizacją projektu uchwały krajobrazowej będą kontynuowane o czym będziemy na 
bieżąco informować. 
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7.1.2 Zabytki 

Ochrona zabytków, które znajdują się na terenie gminy należy do obowiązków samorządu 

lokalnego. Gminy między innymi mają dbać o: „zapewnienie warunków prawnych, 
organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich 

zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować 

uszczerbek dla wartości zabytków”. 

Jednym z obowiązków nałożonych na gminy jest: „uwzględnienie zadań ochronnych 

w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska”. Temu 

zadaniu ma służyć gminna ewidencja zabytków, czyli zbiór kart adresowych zabytków 

nieruchomych z terenu gminy. W Pyskowicach została ona utworzona 13 grudnia 2013 r. 

Na terenie Gminy znajduje się 436 obiektów zabytkowych, w tym: 

 45 zabytków nieruchomych, wpisanych do rejestru, 

 366 zabytków nieruchomych, znajdujących się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, 

 25 zabytków nieruchomych, wyznaczonych przez Burmistrza Miasta Pyskowice w porozumieniu  

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 

Mając na uwadze rozwój miasta oraz potrzeby mieszkańców Pyskowic, wykorzystując 
wszystkie możliwe kanały wsparcia finansowego, w 2020 r. Gmina kontynuowała rozwój 
infrastruktury komunalnej oraz społecznej. Z budżetu miasta na 2020 r. przeznaczono na ten cel 
11 557 024,85 zł. 

7.2.1  Infrastruktura komunalna 

Infografika 26.  
Kierunki działań Gminy i inwestycje w infrastrukturę komunalną w 2020 r. 

 

źródło: opracowanie własne 

Kierunki działań 
gminy 

i inwestycje
w infrastrukturę 

komunalną
w 2020 r.
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W ramach inwestycji komunalnych w 2020 r. : 

 wykonano I etap inwestycji pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pyskowice – 

podgrupa SWC2”. 

W 2020 roku ułożono około 2 km nowych sieci cieplnych z rur preizolowanych, 
przystosowanych do transportu czynnika cieplnego pracującego w tzw. wysokim parametrze. Celem 
inwestycji jest zastąpienie istniejącej, wyeksploatowanej 50-letniej sieci (pracującej w tzw. niskim 
parametrze) połączonej z grupową wymiennikownią SWC2 przy ul. Wojska Polskiego, sieciami 
cieplnymi preizolowanymi, którymi doprowadzane będzie medium grzewcze o tzw. wysokim 
parametrze do indywidualnych węzłów kompaktowych, które zamontowane zostaną w kolejnych 
etapach w budynkach wielorodzinnych. Docelowo zlikwidowana będzie grupowa wymiennikownia 
ciepła SWC2. Cała inwestycja modernizacji systemu ciepłowniczego w obrębie podgrupy SWC2 
obejmuje ułożenie około 3,8 km sieci rur preizolowanych oraz zabudowę 32 węzłów kompaktowych 
w budynkach wielorodzinnych. Modernizacja sieci ciepłowniczej na tzw. wysoki parametr jest 
niezbędna w celu rozbudowy sieci i przyłączania do niej kolejnych budynków, w których aktualnie 
występują indywidualne źródła ciepła. Wybudowane sieci ciepłownicze z rur preizolowanych 
znacznie zredukują straty przesyłowe jakie obecnie występują na niskoparametrowej sieci. Aktualnie 
około 20-22% przesyłanej energii cieplnej to straty przesyłu, które przy zastosowaniu rur 
preizolowanych pozwolą ograniczyć straty na przesyle energii cieplnej do wysokości 5 - 8% ciepła. 
Wartość zadania: 1 110 977,67 zł. Środki na jego realizacje zostały pozyskane z Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii. Szerzej na ten temat w rozdziale 7 pkt 7.11 „Środki zewnętrzne”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 9. Pierwszy etap modernizacji Systemu Ciepłowniczego w Pyskowicach 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 wykonano Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) dla zadania budowy wodnego placu zabaw 

w Pyskowicach w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wartość zadania: 24 600,00 zł. 
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 wykonano nawierzchnię z płyt betonowych na ul. Zygmunta Augusta i Stefana Batorego oraz 

nawierzchnię żużlową na ul. Platanowej, ul. Wrzosowej, ul. Nasiennej, ul. Żużlowej, ul. Lompy, 

ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Dobrawy. Wartość zadania: 174 342,28 zł. 

 wykonano remont chodników w rejonie ul. Braci Pisko i ul. Szpitalnej. Wartość zadania: 

32 995,98 zł zł. 

Fot. 10. Chodnik przy ul. Braci Pisko i Szpitalnej po wykonanym w 2020 r. remoncie 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 wykonano remont chodnika w rejonie ul. Cmentarnej. Wartość zadania: 22 504,08 zł. 

Fot. 11. Chodnik przy ul. Cmentarnej po wykonanym w 2020 r. remoncie 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 wyremontowano elementy nośne mostu w ciągu drogi wewnętrznej od ul. Mickiewicza do 

przepompowni ścieków.  

Wartość zadania: 71 964,23 zł brutto (wraz z dokumentacją projektową). Z uwagi na fakt, że 
obiekt mostowy leży w ciągu drogi do przepompowni ścieków w kosztach partycypowało, na kwotę 
20 000,00 zł, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gliwicach.  



 

109 

 

Fot. 12. Most przy ul. Mickiewicza po wykonanym w 2020 r. remoncie elementów nośnych 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 wykonano remont kanalizacji deszczowej na ulicach: Wolności/Czereśniowa, Szkolna/Czyżyków, 

Wieczorka, kard. Stefana Wyszyńskiego. Wartość zadania: 18 942,00 zł. 

 wykonano naprawę rowu przy ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego – odtworzenie po ulewach. 

Wartość zadania: 4 551,00 zł. 

 wykonano modernizację fragmentów kanalizacji deszczowej przy ul. Czechowickiej 

w Pyskowicach - wykonano 8 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami. Wartość zadania: 

16.000,00 zł. 

 wykonano modernizację skweru przy placu Poniatowskiego w Pyskowicach w trybie zaprojektuj 

i wybuduj". Wartość zadania: 149 820,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 13. Skwer przy pl. Poniatowskiego w Pyskowicach po wykonanej  w 2020 r. modernizacji. 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 remont murku i chodnika na Rynku przy ul. Powstańców Śląskich. 
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Przedsięwzięcie poległo na odnowieniu chodnika, schodków i murku oporowego. W miejsce 
betonowych płyt pojawiły się płyty z granitu, odnowiono stopnie prowadzące na podwyższenie 
chodnika w ciągu lokali usługowych, a na odrestaurowanym murze zamontowano balustradę. 

Ulica Powstańców Śląskich stanowi drogę Powiatu Gliwickiego i projekt prowadzony był 
w porozumieniu z tą jednostką samorządową. Wartość zadania wyniosła 222 500,00 zł. Prace zostały 
sfinansowane w kwocie 161 250,00  zł z budżetu miasta Pyskowice, a w pozostałej części ze środków 
właściciela drogi.  

Remont początkowego odcinka ulicy to zapowiedź dalszych zmian w jej przebiegu. Miasto 
w partnerstwie z powiatem zamierza przeprowadzić przebudowę starego mostu na wysokości Parku 
Miejskiego, co pozwoli ocalić historyczny obiekt i poprawić układ komunikacyjny w centrum.  
 

Fot. 14. Remont murku i chodnika na Rynku przy ul. Powstańców Śląskich 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 wybudowano drogę zbiorczą łączącą wykonaną ulicę Lokalną z ul. Wyzwolenia. 

W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano odcinek drogi łączący istniejący fragment 
ulicy Lokalnej z ulicą Wyzwolenia o długości 950 metrów łącznie z odwodnieniem, 35 lampami 
oświetleniowymi zawierającymi 70 opraw oświetleniowych typu LED, chodnikiem, czterema 
zatokami autobusowymi oraz przydrożnym rowem. Wybudowana ulica łączy się z ulicą Wyzwolenia 
poprzez nowe, wyniesione skrzyżowanie, wymuszające spowolnienie ruchu. Wartość zadania 
wyniosła 5 549 653,00 zł. Ulica Lokalna stała się alternatywnym połączeniem drogi na Brynek  
i w przeciwnym kierunku, do Gliwic, a drogą wojewódzką, łączącą Pyskowice z Wielowsią i dalej  
– z Zawadzkiem w województwie opolskim. Dzięki tej realizacji tereny mieszkalne zostały dobrze 
skomunikowane ze strefą inwestycyjną przy ul. Poznańskiej. Realizacja wpłynie  również na 
wyprowadzenie ruchu z centrum, co przełoży się na podniesienie bezpieczeństwa. 

Na powyższy cel gmina Pyskowice uzyskała najwyższe dofinansowanie w powiecie gliwickim 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  oraz dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Szerzej na ten temat w rozdziale 7 pkt 7.11 
„Środki zewnętrzne”.  
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Fot. 15. Ulica Lokalna w Pyskowicach 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 w ramach kompleksowej rekultywacji składowiska przy ul. Wrzosowej w Pyskowicach w latach 

2017 – 2020 wykonano rekultywację III i IV kwatery oraz naprawę zbiornika odcieków. W 2020 

r. ukończono rekultywację IV kwatery składowiska oraz wykonano ostatni etap prac związany 

z ogrodzeniem obiektu i nasadzeniem blisko 290 drzew oraz 300 krzewów. Wyniesienia kwater 

pokryła trawa, a w otulinie rosną zagajniki bzów, akacji, brzóz, klonów i sosen w uzupełnieniu 

niskopiennej roślinności (czeremchy i tawuły). Tym samym pod koniec 2020 r. nastąpiło 

zamknięcie całego składowiska odpadów i wykonanie przez gminę Pyskowice zadania 

nałożonego przez Marszałka Województwa. 

Samorząd zadbał, by proces zamknięcia i rekultywacji składowiska przebiegał pod kontrolą. 
Działania w tym względzie monitorowała i nadzorowała powołana do tego celu miejska spółka. Dało 
to gwarancję, że byłe składowisko nie będzie zagrożeniem dla środowiska i mieszkańców Pyskowic.  

Całość prac rekultywacyjnych wynosiła 13 178 373,79 zł. Szerzej na ten temat w rozdziale 7 
pkt 7.11 „Środki zewnętrzne”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 16. Składowisko przy ul. Wrzosowej w Pyskowicach po wykonanych w latach 2017-2020 pracach 
rekultywacyjnych 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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 zmodernizowano monitoring miejski. 

W ramach modernizacji monitoringu miejskiego w 2020 roku, rozbudowano 
i zmodernizowano monitoring miejski na placu kard. Stefana Wyszyńskiego oraz monitoring Urzędu 
Miejskiego. Na placu kard. Stefana Wyszyńskiego zamontowano w sumie 7 dzienno-nocnych kamer, 
natomiast budynek Urzędu Miejskiego oraz jego okolice został zabezpieczony przez 22 kamery. 
Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 140.087,25 zł.  

 zamontowano lampy solarne na cmentarzu komunalnym przy ul. Poznańskiej w Pyskowicach. 

Naprawiono i zamontowano przy Cmentarzu Komunalnym 2 lampy solarne, które w latach 
2016-2018 stały na ul. Anny Jagiellonki i Królowej Marysieńki. Wartość zadania 4 090,00 zł.  

Fot. 17. Lampy solarne na cmentarzu komunalnym przy ul. Poznańskiej w Pyskowicach 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 W ramach zasobu mieszkaniowego wykonano: 

− podjazd dla osób niepełnosprawnych ul. Szopena 12 w Pyskowicach (wartość zadania 
7 537,66 zł), 

− modernizację lokalu przy ul. Sikorskiego 45a/1 i 2 w Pyskowicach wraz z dobudowaniem 
łazienek na pierwszym piętrze (wartość zadania 80 573,84 zł), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 18. Lokal mieszkalny przy ul. Sikorskiego 45a/1 i 2 w Pyskowicach 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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− odwodnienie budynku położonego przy ul. Wolności 17 w Pyskowicach wraz z wykonaniem 
monitoringu kanalizacji (wartość zadania 26 686,79 zł), 

− dokumentację projektowo - kosztorysową termomodernizacji budynku położonego przy ul. 
Szpitalnej 7 w Pyskowicach (wartość zadania 10 080,00 zł), 

− wykonano kanalizację deszczową i sanitarną przy ul. Piaskowej 1 w Pyskowicach (wartość 
zadania 82 022,93 zł), 

− dokumentację projektowo - kosztorysową remontu dachu budynku mieszkalnego 
w Pyskowicach przy ul. Armii Krajowej 11 (wartość zadania 6 804,00 zł), 

− dokumentację projektowo - kosztorysową remontu dachu budynku mieszkalnego 
w Pyskowicach przy ul. Piaskowej 4 (wartość zadania 10 710,00 zł), 

− modernizację dachu budynku przy ul. Rynek 4 w Pyskowicach (wartość zadania 60 245,39 zł), 

− opinię techniczną budynku przy ul. Powstańców Śląskich 3 (wartość zadania 11 340,00zł). 

7.2.2 Infrastruktura społeczna 

W ramach inwestycji w infrastrukturę społeczną w 2020 r.: 

 „Stacja Kultury – Adaptacja, przebudowa i termomodernizacja budynku byłego dworca 

kolejowego w Pyskowicach”  

W 2020 r. rozpoczął się pierwszy etap adaptacji, przebudowy i termomodernizacji budynku 
byłego dworca kolejowego w Pyskowicach na „Stację Kultury”. Już za kilka lat znajdować się w nim 
będzie kawiarenka internetowa w połączeniu z biblio-mediateką, sala konferencyjno-koncertowa, 
salki dydaktyczno-warsztatowe oraz biurowe. Budynek będzie zagospodarowany przez Miejski 
Ośrodek Kultury i Sportu oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. Przewidziano w nim również miejsce dla 
organizacji pozarządowych. W wyżej wymienione funkcje wpleciona zostanie funkcja obsługująca 
podróżnych w postaci niewielkiej poczekalni z toaletą dostępną przez całą dobę. Zaprojektowany 
budynek nie będzie posiadał barier architektonicznych, jednocześnie spełniając wymogi dostępności 
dla osób o szczególnych potrzebach. W kwietniu 2020 roku w wyniku postępowania przetargowego 
w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” została zawarta umowa z firmą Milimex” S.A. z Siemianowic 
Śląskich. W ramach zawartej umowy wykonawca robót zlecił wykonanie kompletnej dokumentacji 
projektowej dla tego przedsięwzięcia firmie FS Projekt z Lędzin, która posiada bogate doświadczenie 
w modernizacji tego typu obiektów. W grudniu 2020 r. Starosta Gliwicki wydał decyzję o pozwoleniu 
na budowę, która stała się ostateczna.  Na jej podstawie z początkiem 2021 r. wykonawca rozpoczął 
w obiekcie roboty budowlane, które zgodnie z kontraktem powinny zakończyć się najdalej w grudniu 
2022 roku. 

W ramach kontraktu planuje się wykonać: 

− prace wyburzeniowe i rozbiórkowe w istniejącej części budynku; 

− prace ogólnobudowlane jak: stropy, ściany wewnętrzne, winda, klatka schodowa, tynki, 
malowanie, posadzki oraz instalacje; 

− termomodernizację, która obejmuje instalację centralnego ogrzewania, ocieplenie od 
wewnątrz istniejących ścian zewnętrznych, wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych. 

Łączna wartość umowy w ramach pierwszego etapu wynosi 7 341 410,58 zł. Część tego 
zadania związana z termomodernizacją budynku uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 dla poddziałania: 4.3.1 
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 
– ZIT. Szerzej na ten temat w rozdziale 7 pkt 7.11 „Środki zewnętrzne”. 
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                          stan istniejący                                                                wizualizacja 

Fot. 19. Były dworzec PKP stan istniejący i wizualizacja zmian  

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 zabawy światłem, czy multimedialny stół w Domu Seniora. 

Dzienny Dom Senior + wzbogacił się o interaktywny stół. To multimedialne urządzenie 
terapeutyczne, zawierające gry oparte na animacjach świetlnych reagujących na ruchy rąk. Wartość 
zadania:  10 599,80 zł. Zajęcia z wykorzystaniem sprzętu motywują do podejmowania aktywności 
fizycznej, poprawiają motorykę dłoni, koordynację, spostrzegawczość i szybkość reakcji. Dodatkowo 
zabawy przy stole są doskonałą okazją do interakcji społecznych. Świetnie, że pyskowiccy seniorzy 
mogą korzystać z tego typu rozwiązań. Środki pochodziły z projektu „Aby Senior brzmiało dumnie! 
Pyskowice dla seniorów”, współfinansowanego ze środków  unijnych. Szerzej na ten temat 
w rozdziale 7 pkt 7.11 „Środki zewnętrzne”. 

Fot. 20. Multimedialny stół w domu seniora 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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 poczyniono nakłady w infrastrukturę sportowo – rekreacyjną. 

− STREET WORKOUT na placu przy ul. Szpitalnej 

Zakupiono wraz z montażem urządzenie STREET WORKOUT, które zostało zainstalowane na 
placu dożynkowym przy ul. Szpitalnej. Zajęcia street workout są popularne wśród młodzieży. Podczas 
zajęć gimnastycznych wykorzystuje się masę własnego ciała. Zestaw przeznaczony jest dla osób 
powyżej 140 cm wzrostu, a dopuszczalne obciążenie na jeden element urządzenia to 150 kg. 
Wykonano również bezpieczną nawierzchnię z mat gumowych. Urządzenie jak i podłoże posiadają 
certyfikaty bezpieczeństwa. 

Fot. 21. STREET WORKOUT na placu przy ul. Szpitalnej 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 

Wg stanu na koniec 2020 r. w zasobie nieruchomości komunalnych  Gminy Pyskowice było 
1250 lokali mieszkalnych, z czego 996 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 50.129,54 m² 
znajdowało się w 139 budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta, a 254 lokale o łącznej 
powierzchni 12.165,98 m² znajdowały się w 30 budynkach będących wyłączną własnością Gminy 
Pyskowice. 

Ponieważ w ostatnich latach wielu dotychczasowych najemców wykupiło swoje mieszkania 
zasób Gminy systematycznie maleje i na koniec 2019 r. wynosił 1 250 lokali mieszkalnych. 
W stosunku do roku 2019 liczba ta spadła o 45 lokale mieszkalne. 

W związku z funkcjonowaniem dobrowolnych zamian pomiędzy najemcami, eksmisjami, 
zgonami, wyprowadzkami istniejący zasób mieszkaniowy pozwolił na przyznanie pomocy 

mieszkaniowej w formie: 

 najmu lokalu na czas nieoznaczony - 5 rodzin, 

 najmu socjalnego na wniosek strony – 1 rodzina, 

 zamiany lokalu „z urzędem” - 0 rodzin, 

 lokalu do remontu kapitalnego na koszt najemcy – 29. 
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Tabela 30.  

Liczba osób, która otrzymała najem mieszkania z listy mieszkaniowej w latach 2017-2020 

 

Realizacja list mieszkaniowych w latach 2017-2020 

 

 

Najem na czas nieoznaczony  

 

Rok  2017 2018 2019 2020 

Przydział lokali na 

czas 

nieoznaczony 

11 8 5 5 

Najem w wyniku 

zamiany lokalu 

1 3 4 0 

Najem lokali do 

remontu 

kapitalnego 

8 7 21 29 

Suma: 20 

 

18 30 34 

 

Najem socjalny 

 

Rok 2017 2018 2019 2020 

Najem socjalny 

na wniosek 

strony 

1 3 1 1 

Realizacja wyroku 

eksmisyjnego 

1 2 1 0 

Suma: 

 

2 

 

5 2 1 

źródło: dane Wydziału Gospodarki Lokalami Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 

Istniejący zasób nie pozwolił na zaspokojenie znacznej liczby mieszkańców. Wiele wniosków 
z listy mieszkaniowej na 2020 r. tak jak w latach ubiegłych pozostało bez rozpatrzenia. 
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Tabela 31.  
Liczba osób oczekujących na listach mieszkaniowych  w latach 2017-2020 

 

Liczba osób oczekujących na listach mieszkaniowych w rozbiciu na lata 2017-2020 

 

 

Najem na czas nieoznaczony 

 

Rok 2017 2018 2019 2020 

Najem na czas 

nieoznaczony 

110 105 110 115 

Najem w wyniku 

zamiany lokalu  

52 55 46 48 

Najem lokali do 

remontu 

kapitalnego  

156 255 249 252 

Suma: 318 415 405 415 

 

Najem socjalny lokalu 

 

Rok 2017 2018 2019 2020 

Najem socjalny 

na wniosek 

strony 

27 33 35 35 

Wyrok eksmisyjny 

 

77 77 67 63 

Suma: 104 

 

110 102 98 

źródło: dane Wydziału Gospodarki Lokalami 

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy powierzono Miejskiemu Zarządowi Budynków 
Mieszkalnych - Towarzystwu Budownictwa Społecznego spółce z o. o. w Pyskowicach, której Gmina 
jest 100% właścicielem. Sposób realizacji zarządzania i administrowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy w 2020 r. określony został w Zarządzeniu nr RZ.0050.329.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice 
z dnia  16 grudnia 2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi 
Budynków Mieszkalnych - Towarzystwu Budownictwa Społecznego spółce z o. o. z siedzibą 
w Pyskowicach zadania własnego związanego z zarządzeniem i administrowaniem gminnym 
zasobem nieruchomości. 
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kontrola stanu zasiedlenia 
lokali mieszkalnych w celu 

wykrywania sytuacji 
niezamieszkiwania przez 

najemców w lokalach lub ich 
podnajmowania

zapewnienie działania 
pogotowia awaryjnego przez 

całą dobę

sporządzanie zakresu potrzeb 
remontowych i modernizacji 

budynków

organizacja remontów 
kapitalnych

przygotowywanie 
dokumentów dotyczących 

umów najmu

bieżące przekazywanie 
informacji o wolnych lokalach 

mieszkalnych, użytkowych 
łącznie z opinią o ich stanie 

technicznym

prowadzenie teczki lokalu 
wraz z cała dokumentacją 
techniczną, prowadzenie 

przeglądów lokali i budynków 

rozliczanie mediów dot. 
najemców

nadzór nad stanem 
technicznym obiektów

utrzymania czystości, dbałość 
o bezpieczeństwo na terenie 
nieruchomości stanowiących 

wyłączną własność Gminy 

sprawowania nadzoru nad 
osobami wykonującymi 

świadczenia zastępcze na 
rzecz Gminy 

wykonywania prac 
realizowanych w ramach 

bieżącej konserwacji, 
eksploatacji i usuwania awarii

 

 

Infografika 27.  
Sposób realizacji zarządzania i administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy w 2020 r. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: opracowanie własne 

 Utrzymanie zasobu komunalnego w dobrym stanie technicznym jest sporym wyzwaniem 
dla miasta. W 2020 roku na remonty (wraz z usługami) mieszkań zasobu komunalnego wydano kwotę 
304 929,75 zł (remonty mieszkań do zasiedlenia, roboty instalacji elektrycznych, gazowych, wod-kan, 
roboty dekarskie, murarskie, podłogowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, uszczelnienia 
przewodów kominowych, roboty zduńskie, montaż instalacji domofonowych), natomiast na 
inwestycje kwotę 215 426,77 zł (projekty i modernizacje poszycia dachów, projekt 
termomodernizacji budynku, przyłącze kanalizacji sanitarnej, wykonanie odwodnienia budynku). 
 

Tabela 32.  
Plan i wykonanie wydatków remontowych i modernizacyjnych budynków komunalnych w 2020 r.  
 

 

Wyróżnienie 
 

Wykonanie 

Remonty i usługi 
 

Modernizacje 

326 158,28 zł 
 

215426,77 zł 
 

źródło: dane Wydziału Gospodarki Lokalami Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Zgodnie z polityką mieszkaniową realizowaną przez Gminę, od wielu lat corocznie 
opracowywany jest plan remontów budynków i lokali gminnych na dany rok. Poniżej przedstawiono 
rzeczowy zakres wykonanych prac w zakresie remontów i usług w 2020 r. 
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Infografika 28.  
Zakres wykonanych prac remontowych i usług w 2020 r. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Gospodarki Lokalami Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

W ramach modernizacji budynków w 2020 r. wykonano: 

 podjazd dla osób niepełnosprawnych ul. Szopena 12 w Pyskowicach – o wartości 7 537,66 zł, 

 modernizację lokalu ul. Sikorskiego 45a/1 i 2 w Pyskowicach o wartości 24 266,70 zł, wraz  
z dobudowaniem łazienek na pierwszym piętrze o wartości 56 307,14 zł, 

 odwodnienie budynku położonego przy ul. Wolności 17 w Pyskowicach o wartości 
23 939,99 zł wraz z wykonaniem monitoringu kanalizacji o wartości 2 746,80 zł, 

 dokumentację projektowo- kosztorysową termomodernizacji budynku położonego przy  
ul. Szpitalnej 7 w Pyskowicach o wartości 10 080,00 zł, 

 kanalizację deszczową i sanitarną przy ul. Piaskowej 1 w Pyskowicach o wartości 82 022,93 zł, 

 projekt remontu dachu budynku mieszkalnego w Pyskowicach przy ul. Armii Krajowej 11  
o wartości 6 804,00 zł, 

 projekt remontu dachu budynku mieszkalnego w Pyskowicach przy ul. Piaskowej 4 o wartości 
10 710,00 zł, 

 modernizację dachu budynku przy ul. Rynek 4 w Pyskowicach o wartości 60 245,39 zł, 

 opinia techniczna budynku przy ul. Powstańców Śląskich 3 na kwotę 11 340,00zł. 

Zadłużenie czynszowe w Gminie jest duże, dlatego w roku 2020 r. zostały podjęte następujące 

działania windykacyjne: 

 Ugody: 

Z dłużnikami, którzy zwrócili się o możliwość ratalnej spłaty zadłużenia zawarto 88 

ugód na łączną kwotę 372 298,71 zł. 

 Umorzenia: 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. umorzono zaległości na łączną kwotę 

163 015,65 zł (z tytułu czynszu i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali – 84 831,23 zł, 
z tytułu odsetek – 65 334,48 zł, z tytułu kosztów sądowych – 12.849,94 zł). Umorzeń tych dokonano 

Remonty

• remonty instalacji wewnętrznych
63 432,30 zł

• roboty zduńskie i remonty kominów 
84 351,53 zł

• roboty ogólno - budowlane
55 022,18 zł

• remonty mieszkań 8038,06 zł

• wymiana okien 35 660,48 zł

• dokumentacja techniczna 15 375,00 zł

Usługi

• montaż domofonów (ul. Kopernika 6, 
ul. Piaskowa10, gen. Wł. Sikorskiego 
50, Cmentarna 4, Szpitalna 7) na 
łączną kwotę 38 383,80 zł

• zabudowa śmietnikowa przy budynku 
komunalnym ul. Armii Krajowej 11 na 
kwotę 4 666,40 zł

• dokumentacja techniczna rozbiórki 
komórek położonych przy budynku 
gen. Wł. Sikorskiego 11 na kwotę
2 646,00 zł
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po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z uwzględnieniem sytuacji bytowej dłużników 

(rodzinnej, zdrowotnej i materialnej), jak również umorzono zadłużenia zmarłych dłużników, gdzie 

spadkobiercy odrzucili spadek lub przyjęli z dobrodziejstwem inwentarza. 

 Odpracowanie zadłużenia: 

W roku 2020 zawarto z dłużnikami 3 umowy, w wyniku których „dłużnicy” odpracowali 
6.108,97 zł posiadanego zadłużenia. Łączna wartość zadłużenia osób, które zgłosiły się do 
odpracowania zaległości to 22 357,28 zł (należność główna 16 073,77 zł; odsetki 4 997,01 zł; koszty 
sądowe 1 286,50 zł). 

 Pozostałe działania windykacyjne w 2020 r.: 

 skierowano 55 pozwów o zapłatę na kwotę 435 409,33 zł; 

 uzyskano 57 nakazów zapłaty na łączną kwotę 500 835,05 zł, na podstawie których Gmina 
występuje do komornika o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego w razie braku 
dobrowolnej wpłaty od dłużnika; 

 skierowano 14 pozwów o eksmisję; 

 złożono 5 wniosków o wpis zaległości do ksiąg wieczystych dłużników; 

 skierowano 245 prawomocnych tytułów wykonawczych do egzekucji komorniczej: 

− 226 o zapłatę należności głównej i kosztów sądowych na kwotę 1 826 970,12 zł, 

− 19 o zapłatę kosztów sądowych na kwotę 42 014,93 zł. 

 otrzymano 4 wyroki orzekające eksmisję z lokali mieszkalnych w tym 2 bez lokalu socjalnego; 
wykonano 2 eksmisje – 1 do lokalu socjalnego, 1 bez lokalu socjalnego; 

 skierowano 228 prawomocnych tytułów wykonawczych do egzekucji komorniczej; 

− 2 o eksmisję i zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych na kwotę 3 632,74 zł, 

− 226 o zapłatę na łączną kwotę 1 844 619,41 zł (w tym należność główna 1 532 128,11 zł). 

 

7.4.1  Transport zbiorowy 

Za organizację transportu zbiorowego w gminie Pyskowice odpowiada Zarząd Transportu 
Metropolitalnego w Katowicach, który powstał 01.01.2019 r. z przekształcenia Komunikacyjnego 
Związku Komunalnego GOP w Katowicach. Pyskowice do wspólnego transportu zbiorowego na 
terenie aglomeracji należą od 2009 r. Na rzecz wspólnego transportu rocznie gminy wpłacają 
zaliczkowe dotacje. W 2020 r. Pyskowice łącznie uiściły dotacje w kwocie 1 798 550,00 zł. 

Fot. 22. Wspólny transport zbiorowy na terenie aglomeracji  

źródło: Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach 
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Świadczone usługi w zakresie tras (przebiegu) linii autobusowych przedstawiają się 
następująco: 

− linia nr 20 Pyskowice Szpitalna – Bytom Dworzec przez Zbrosławice, Górniki, Stolarzowice, 

− linia nr 71 Pyskowice Szpitalna – Gliwice Plac Piastów przez Czechowice, Łabędy i Osiedle 
Kopernika, 

− linia nr 184 Pyskowice kard. Stefana Wyszyńskiego – Bytom Dworzec przez Boniowice, 
Rokitnicę, 

− linia nr 677 Pyskowice Szpitalna – Gliwice Trynek przez Czechowice, Osiedle Kopernika, 
Gliwice Plac Piastów, 

− linia nr 707 na trasie Pyskowice Szpitalna – Gliwice Huta Łabędy przez Dzierżno, Czerwionkę, 

− linia 208 na trasie Pyskowice kard. Stefana Wyszyńskiego – Paczyna, 

− linia 152 na trasie Pyskowice kard. Stefana Wyszyńskiego – Wielowieś, 

− linia 207 na trasie Pyskowice kard. Stefana Wyszyńskiego – Toszek, 

− linia 739 na trasie Pyskowice kard. Stefana Wyszyńskiego – Księży Las, 

− linia 153 na trasie Pyskowice kard. Stefana Wyszyńskiego – Tarnowskie Góry, 

− linia 791 na trasie Pyskowice kard. Stefana Wyszyńskiego – Tarnowskie Góry oraz Pyskowice 
Korty Tenisowe – Kamieniec. 

Na terenie miasta znajduje się 55 punktów przystanków autobusowych z czego w zarządzie 
Gminy jest 41 obiektów. Na bieżąco są one odnawiane lub wymieniane. W 2020 r. zostały 
wymienione na nowe dwie wiaty przy ul. Wolności oraz ul. gen. Władysława Sikorskiego. Gmina 
pobiera opłaty od korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych. 
Wpływy z tytułu tych opłat w 2020 r. wyniosły 19 720,23 zł. 

Od 1 lutego 2020 r. pasażerowie w komfortowych warunkach mogą oczekiwać na transport 
publiczny na nowo powstałym centrum przesiadkowym oraz znacznie szybciej przesiadać się 
pomiędzy różnymi środkami lokomocji. Celem tej inwestycji było zintegrowanie środków komunikacji 
miejskiej z parkingami dla samochodów osobowych, komunikacją publiczną, komunikacją prywatną 
(mikrobusy, taxi, przewoźnicy) oraz infrastrukturą rowerową.  

Fot. 23. Centrum przesiadkowe w Pyskowicach 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

7.4.2 Transport indywidualny 

Według stanu na koniec 2020 r. po terenie Gminy przebiega 62 km dróg, z czego: 125 
odcinków dróg publicznych, 34 odcinki dróg wewnętrznych oraz 12 obiektów mostowych. 



 

122 

Co roku gmina modernizuje i remontuje istniejące drogi asfaltowe, żużlowe oraz drogi 
z płyt, a także chodniki i parkingi wg potrzeb. W 2020 r., na ten cel wydatkowa została kwota 
450 838,31 zł. W ramach tych prac m. in. wykonano: 

 remont chodnika w rejonie ul. Cmentarnej, 

 remont chodników w rejonie ul. Braci Pisko i ul. Szpitalnej, 

 wykonano nawierzchnię z płyt betonowych na odcinkach ul. Zygmunta Augusta, ul. Dobrawy  
i ul. Kazimierza Wielkiego, 

 wykonano remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, 

 wykonano remonty chodników m. in. przy ul. Czechowickiej i Mickiewicza, 

 wykonano naprawy dróg żużlowych oraz z płyt betonowych. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na bieżąco utrzymywane są 
oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy. 

W związku z działaniami dotyczącymi rozwiązania problemów komunikacyjnych dnia 12 
marca 2020 r.  Burmistrz Miasta rozpoczął cykliczne spotkania z mieszkańcami. W Urzędzie Miejskim 
wraz z  ekspertami przedstawia aktualne informacje w tej sprawie. Wśród tematów znalazły się 
prognozy ruchu samochodowego w naszym mieście, scenariusze modernizacji dróg w odpowiedzi 
na ten problem, podniesienie funkcjonalności skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z obwodnicą.  

Dodatkowo dbając o rozwój miasta zarówno gospodarczy jak i mieszkaniowy, zwiększoną 
potrzebę parkingów oraz analizując możliwość zapewnienia alternatywnych połączeń drogowych, 
w planach inwestycyjnych uwzględnia się cały czas poszerzenie infrastruktury drogowej poprzez 
budowę nowych dróg, chodników i parkingów. 

W 2020 r. Gmina oddała do użytku mieszkańców nowo wybudowany odcinek ul Lokalnej. 
Realizacja przedmiotowej inwestycji spowodowała bezpośrednie połączenie rozbudowującego się 
dużego osiedla domów jednorodzinnych z nowo powstałą strefą aktywizacji gospodarczej w rejonie 
skrzyżowania DW 901 (ul. Poznańska) z ul. Lokalną. Przed realizacją projektu obserwowane było 
coraz większe natężenie ruchu samochodowego przebiegającego przez ulice osiedla do centrum 
miasta, bez możliwości szybkiego włączenia sią do dróg wyższej klasy - powiatowej 2905 S, DW 901 
i dalej DK 40 oraz DK 94. Realizacja zadania pozwoliła na upłynnienie ruchu samochodowego  
z osiedla, głównie w kierunku Gliwic   oraz pozostałych części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
z pominięciem centrum miasta. Ponadto budowa chodników umożliwiła pieszym bezpośrednie,  
a zatem bezpiecznie dojście do takich miejsc jak przystanki autobusowe, Szkoła Podstawowa nr 6, 
Przedszkole nr 5, kościół pw. Nawrócenia św. Pawła oraz pobliskich sklepów. Realizacja tego zadania 
bezpośrednio wpłynęła na poprawę jakości życia mieszkańców i jest zgodna z misją miasta 
Pyskowice, którą jest kreowanie spójnego, zrównoważonego rozwoju zapewniającego najwyższą 
jakość życia mieszkańców współtworzących jego przyjazne środowisko, a także jest elementem 
rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa śląskiego pozytywnie 
wpływającym na poprawę dostępności komunikacyjnej i czasowej obszaru o wysokim wskaźniku 
peryferyjności. Wybudowana droga jest alternatywnym połączeniem pomiędzy drogą powiatową nr 
2905S łączącą Pyskowice z Brynkiem (tam skrzyżowanie z DK 11), a DW 901 przebiegającą od Gliwic 
i łączącą Pyskowice (skrzyżowanie z DK 40 i DK 94) z Wielowsią i dalej z Zawadzkiem w województwie 
opolskim. Jednocześnie w istotny sposób podniesiono bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

 

7.5.1 Straż Miejska   

Do ochrony porządku publicznego na terenie miasta Pyskowice 30 lat temu Rada Miejska 
utworzyła samorządową, umundurowaną formację – Straż Miejską. Straż spełnia służebną rolę 
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wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. 
Nadzór nad działalnością straży sprawuje burmistrz, a w zakresie wykonywania uprawnień, używania 
środków przymusu bezpośredniego, ewidencji etatów i wyposażenia - wojewoda przy pomocy 
komendanta wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu. 

Jedną z podstawowych form pracy Straży Miejskiej w Pyskowicach jest patrolowanie 

i kontrolowanie wyznaczonych rejonów, głównie pod względem spraw porządkowych, spokoju i ładu 

publicznego, przestrzegania przepisów ruchu drogowego, spożywania napojów alkoholowych, 
niszczenia zieleni, wyprowadzania psów, zwracania szczególnej uwagi na tereny i okolice, w których 

usytuowane są żłobki, przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, place zabaw. Patrole straży miejskiej 
corocznie biorą czynny udział w zabezpieczaniu imprez masowych (sportowych, rekreacyjnych, 
kulturalnych i festynów rodzinnych) oraz zabezpieczeniu i zapewnieniu porządku podczas trwania 

wyborów państwowych i samorządowych.  

W 2020 roku w ramach realizacji swoich zadań Straż Miejska w Pyskowicach ujawniła 1621 
wykroczeń. W ich wyniku nałożono 526 mandatów karnych, udzielono 1088 pouczeń, skierowano 7 
wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Gliwicach. 

Wykres 7.  
Wyszczególnienie interwencji w poszczególnych kategoriach wykroczeń w roku 2018, 2019 i 2020 

 

źródło: Sprawozdanie Straży Miejskiej za 2020 r. 

Głównym priorytetem działalności Straży Miejskiej w Pyskowicach jest utrzymanie spokoju 
i porządku w mieście, dlatego strażnicy miejscy aż 1621 razy interweniowali z własnej inicjatywy, jak 
i 1777 razy na zgłoszenia od mieszkańców z prośbą o interwencję. 

Tabela 33.  
Ilość przyjętych zgłoszeń od mieszkańców w 2020 r. 

STRAŻ MIEJSKA W PYSKOWICACH 

Przedmiot zgłoszeń i interwencji Ilość zgłoszeń i interwencji 

porządku publicznego i spokoju 405 zgłoszeń +765 interwencji 
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zagrożeń w ruchu drogowym 293 zgłoszeń + 295 interwencji 

ochrony środowiska i gospodarki odpadami    202 zgłoszeń + 17 interwencji 

zagrożeń życia i zdrowia 176 zgłoszeń + 376 interwencji 

zagrożeń pożarowych (katastrofy) 18 zgłoszeń 

awarii technicznych 223 zgłoszeń 

zwierząt 245 zgłoszeń + 4 interwencje 

alkohol i wyroby tytoniowe 85 interwencji 

urządzenia użytku publicznego 45 interwencji 

innych 215 zgłoszeń +119 interwencji 

SUMA: 1962 

źródło: dane Straży Miejskiej w Pyskowicach 

W 2020 r. działania m.in. dotyczyły: 

 usunięcia stwierdzonych zaniedbań porządkowych: 

− 12 kontroli w celu identyfikacji miejsc, w których podrzucane były różnego rodzaju śmieci, 

− współpraca z mieszkańcami miasta, którzy wskazywali miejsca, nieraz trudno dostępne, 
w których podrzucane były różnego rodzaju śmieci, 

− występowano do innych organów, instytucji i podmiotów o usunięcie stwierdzonych 

zaniedbań porządkowych, 

− działania w celu zmniejszenia ilości plakatów i ulotek umieszczanych w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych. 

 zwiększania dostępnych miejsc parkingowych oraz poprawa estetyki miasta, wzrost świadomości 

kierujących oraz spadek liczby wykroczeń związanych z parkowaniem pojazdów: 

− cykliczne działania związane z akcją „Bezpieczna droga do szkoły”, gdzie prowadzono kontrole 
w zakresie prawidłowego oznakowania przejść dla pieszych, pomagano najmłodszym 

bezpiecznie przejść przez jezdnię oraz dyscyplinowano kierowców pojazdów nieprawidłowo 

parkujących lub stwarzających zagrożenie dla dzieci i młodzieży. Szczególnym nadzorem 

objęto rejony dojścia do Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Wyzwolenia oraz Szkoły 

Podstawowej nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 23, 

− usunięcie z ulic Pyskowic kilkunastu wraków pojazdów, 

− stałe kontrolowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych; nakładanie 

mandatów za postój bez uprawnień, 

− pomoc kierowcom podczas mrozów w uruchamianiu pojazdów za pomocą urządzenia 

rozruchowego typu Booster, 

− kontrole (szczególnie w okresie jesienno-zimowym) miejsc, w których mogą przebywać osoby 

bezdomne; systematycznie i na bieżąco monitorowano miejsca gromadzenia się takich osób, 
oferując niezbędną pomoc oraz informując o możliwości skorzystania z pomocy 

w umieszczeniu w schronisku dla osób bezdomnych. 

 ochrony środowiska i gospodarki odpadami: 

− dokonywanie pomiarów jakości powietrza na terenie Gminy oraz wzmożenia kontroli 
w rejonach, gdzie stwierdzono największe zanieczyszczenie powietrza, 

− przekazywanie informacji dotyczących zakazu spalania w indywidualnych urządzeniach 

grzewczych niektórych rodzajów paliw stałych, norm i terminów dotyczących wymiany kotłów 

grzewczych, 

− interwencje odnośnie spalania odpadów na wolnym powietrzu m.in. spalania obciętych 

gałęzi na działkach lub odpadów na terenach budowy lub w firmach i przedsiębiorstwach. 
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 reakcja na zgłoszenia dotyczące naruszeń przepisów dot. trzymania zwierząt i współdziałanie 

różnych podmiotów w celu wyeliminowania tych zagrożeń; 

 współpraca z innymi organami: 

− stała współpraca z policją - działania dotyczące wspólnych akcji takich jak: zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się wirusa COVID- 19 poprzez weryfikację nakazów, zakazów i obowiązków 
w szczególności w zakresie respektowania zakrywania ust i nosa, akcja „Kręci mnie 
bezpieczeństwo nad wodą”, 

− udział w ogólnopolskiej akcji „Jedna koperta –  jeden samochód”. W ramach działań 
kontrolowano miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Działania 
miały na celu uświadomienie kierowcom, że osoba niepełnosprawna może potrzebować 
więcej miejsca, aby wsiąść do samochodu, 

− współpraca z innymi jednostkami na terenie miasta - udzielenie pomocy m.in. przy 
zabezpieczeniu miejsc zdarzeń niebezpiecznych, awarii, wypadków, kontroli lokali 
mieszkalnych, eksmisji. 

7.5.2  Monitoring miejski 

Jedną ze skuteczniejszych metod nadzorowania przestrzeni publicznej w celu zapewnienia 

porządku i bezpieczeństwa jest jej monitorowanie za pomocą kamer. Jest to narzędzie 

wspomagające codzienną pracę służb porządkowych. Dzięki sprawnej współpracy stanowiska 
monitoringu z działaniem służb w terenie precyzyjne dotarcie do miejsca zdarzenia następuje 
w relatywnie szybkim czasie. Ponadto, w przypadku ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia, na 
twardych dyskach sieciowych zostaje zabezpieczony materiał, który może służyć pomocą w celu 
ustalenia sprawcy oraz okoliczności złamania prawa. 

Monitoring wizyjny w Pyskowicach został uruchomiony po raz pierwszy w kwietniu 2007 

roku. Zainstalowano wówczas 8 kamer obserwacyjnych, tj. 3 kamery stacjonarne i 5 kamer 
obrotowych. Przez kolejne lata system monitoringu był sukcesywnie rozbudowywany, obejmując 

coraz większe obszary miasta. W 2020 r. w Centrum Monitoringu wykorzystywanych było 67 
urządzeń do obserwacji i rejestracji zdarzeń w miejscach publicznych. W codziennej pracy dyżurnego 
monitoringu wykorzystywane są 2 stanowiska komputerowe z bezpośrednim dostępem do Systemu 
Rejestrów Państwowych takich jak Źródło (PESEL) oraz CEPiK. Monitoring jest także wykorzystany 
jako forma ochrony obiektów i urządzeń na terenie Gminy. W przypadku, gdy zachodzi konieczność 
podjęcia interwencji, informacja o zdarzeniach negatywnych zaobserwowanych przez obsługę 
monitoringu jest przekazywana drogą radiową do patrolu Straży Miejskiej lub telefoniczną do 
Komisariatu Policji w Pyskowicach. 

W ramach modernizacji monitoringu miejskiego w 2020 r. rozbudowano i zmodernizowano 
monitoring miejski na placu kard. Stefana Wyszyńskiego oraz monitoring Urzędu Miejskiego. Na 
placu kard. Stefana Wyszyńskiego zamontowano w sumie 7 dzienno-nocnych kamer, natomiast 
budynek Urzędu Miejskiego oraz jego okolice zostały zabezpieczone przez 22 kamery. Całkowity koszt 
tego przedsięwzięcia wyniósł 140 087,25 zł.  

7.5.3 Oświetlenie miasta 

 Na terenie gminy Pyskowice obecnie znajduje się łącznie 1 685 lamp oświetleniowych,  
w tym: 

 1486 opraw sodowych, 

 128 opraw ledowych, 

 71 lamp wykorzystujących odnawialne źródła energii – lampy solarne i hybrydowe. 
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W przeważającej części właścicielem oświetlenia ulicznego jest firma TAURON Nowe 
Technologie S.A. i oświetlenie to w większości znajduje się na sieci skojarzonej nN (niskiego napięcia). 
W ramach prac związanych z poprawą stanu oświetlenia, a w szczególności doświetlenia miejsc, 
w których niedoświetlenie ma istotny wpływ na stan bezpieczeństwa publicznego, gmina Pyskowice 
od lat sukcesywnie realizuje przedmiotowe zadanie realizując inwestycje budowy oświetlenia 
miejskiego w energooszczędnej technologii LED. Nowe punkty świetlne budowane są wg przyjętych 
założeń i możliwości finansowych z uwzględnieniem również potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców 
i Radnych Rady Miejskiej w Pyskowicach. Zakres prac uzależniony jest od możliwości finansowych 
Gminy w danym roku.  

Gmina Pyskowice corocznie prowadzi inwestycje podnoszących  bezpieczeństwo na terenie 
miasta. Zakres prac uzależniony jest od możliwości finansowych Gminy. W 2020 r. zamontowano 2 
lampy solarne przy cmentarzu komunalnym przy ul. Poznańskiej oraz wybudowano  w ramach 
inwestycji „Budowa ul. Lokalnej w Pyskowicach 950 mb”35 lamp zawierających łącznie 70 opraw 
oświetleniowych typu LED. Inwestycje w infrastrukturę oświetleniową zostały opisane w rozdziale 7 
pkt 7.2 „Inwestycje miejskie”. 

7.5.4 Kształtowanie przestrzeni bezpiecznej poprzez systemowe zarządzanie zielenią miejską. 

Na terenie gminy Pyskowice kształtowanie przestrzeni bezpiecznej poprzez systemowe 
zarządzanie zielenią miejską realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz.55) oraz ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2020.713).  

Za utrzymanie terenów zieleni miejskiej w strukturach Urzędu Miejskiego odpowiada 
Referat Komunalny i Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 
który prowadzi całość spraw związanych z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni wysokiej i niskiej na 
miejskich terenach zielonych, w tym m.in. usuwaniem i sadzeniem drzew i krzewów, cięciami 
pielęgnacyjnymi drzew i krzewów. Większość prac związanych z zakresem utrzymania terenów 
zieleni w Pyskowicach w 2020 r. wykonywała spółka gminna - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pyskowicach z siedzibą przy ul. Strzelców 
Bytomskich 9 w Pyskowicach na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr 
RZ.0050.008.2020 z dnia 8.01.2020 r.  

Realizacja kształtowania przestrzeni poprzez zarządzanie zielenią miejską w 2020 r. była 
możliwa dzięki wykonaniu następujących zadań:  

 bieżącego utrzymania terenów zieleni (wartość prac 329 214,44 zł),  

 wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych i bieżącej konserwacji drzew, usuwaniu drzew i krzewów 
(wartość prac 187 851,21 zł),  

 wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów (wartość prac 11 462,66 zł), 

 sporządzaniu przeglądów i inwentaryzacji dendrologicznych (wartość prac 3 000,00 zł). 

Sporządzane przeglądy i inwentaryzacje dendrologiczne pozwalają w znacznym stopniu 
ograniczać ryzyko wypadków związanych z niekontrolowanym upadkiem drzew lub ich części na 
miejskie tereny zielone. Dzięki sporządzanej dokumentacji Urząd dysponuje aktualną wiedzą na 
temat stanu fitosanitarnego drzew, co umożliwia niezwłoczne zlecanie prac dotyczących cięć 
pielęgnacyjnych i technicznych, a także podejmowania działań zmierzających do uzyskania zgody na 
usunięcie drzew. W 2020 r. wykonano 2 inwentaryzacje dendrologiczne drzew. W ramach realizacji 
zadania usuwania drzew i krzewów z gminnych terenów zielonych położonych na obszarze miasta, 
Urząd Miejski podejmował działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom 
poprzez usuwanie drzew znajdujących się w złym stanie fitosanitarnym, posiadających zaburzoną 
statykę, rosnących w korytach cieków wodnych administrowanych przez Gminę i innych. W związku 
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z tym skierowano 32 wnioski do Starostwa Powiatowego dot. uzyskania zezwolenia na usunięcie 
drzew z terenów zielonych Gminy. W 2020 r. z terenów będących własnością Gminy usunięto drzewa, 
które zagrażały bezpieczeństwu ludzi i mienia, były w złym stanie fitosanitarnym, suche lub nie 
rokowały szans na przeżycie, a tym samym potencjalnie stwarzały zagrożenie dla mieszkańców 
miasta. Usuwane drzewa stanowiły zagrożenie dla pieszych i innych użytkowników dróg, a także 
samochodów pozostawionych na parkingach lub dla budynków mieszkalnych, użyteczności 
publicznej czy wszelkiego rodzaju sieci elektrycznej, gazowej, wodociągowej. 

 

Rola gmin w realizacji zadań pomocy społecznej jest szczególna. W praktyce indywidualne 
i zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkańców pojawiają się i są zaspokajane przede wszystkim 
w środowisku lokalnym. Na szczeblu gminy pomoc społeczna kierowana jest wprost do osób 
najbardziej potrzebujących. Skupia się ona na doraźnym rozwiązywaniu konkretnych problemów. 
Gmina jako niewielka społeczność ma możliwość zidentyfikować osoby potrzebujące wsparcia. 
W taki sposób pomoc staje się bardziej efektywna oraz trafia do tych, którzy jej najbardziej 
potrzebują, umożliwiając osobom, a także rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 
których same nie są w stanie pokonać, wykorzystując zarówno własne możliwości, jak i posiadane 
zasoby. 

Usługi i świadczenia pomocy społecznej cechują się regularnością udzielania pomocy przez 
pełnoetatowych specjalistów w ramach formalnych instytucji pomocy społecznej. W Pyskowicach 
działa jednostka organizacyjna – Ośrodek Pomocy Społecznej, który od 2018 r. swoją siedzibę ma na 
parterze i pierwszym piętrze skrzydła wschodniego budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. 
Programy pomocy społecznej są programami nieprzynoszącymi zysku. Mają na celu zaspokojenie 
niezbędnych potrzeb jednostki lub rodziny. 

Infografika 29.  
Kierunki działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach w 2020 r. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach 

Z pomocy przyznawanej na podstawie ustawy o pomocy społecznej w 2020 r. skorzystało 
218 rodzin. Wydano w tym okresie 1 133 decyzji i zawarto 10 kontraktów socjalnych, w tym: 

 103 decyzji dotyczących zasiłku stałego, 

 197 decyzji dotyczących zasiłku okresowego, 

Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu

Tworzenie alternatywnych form działania 
oraz programów dożywiania i wsoarcia 

rzeczowego oraz usługowego kierowanego 
do dzieci wychowujących się  wrodzinach

o niskim statusie materialnym 

Pomoc rodzinie  w trudnościach 
materialnych, w szczególności poprzez 

pomoc rzeczową i materialną 

Wspieranie osób starszych
i niepełnosprawnych

Kierunki działania 
Ośrodka Pomocy 

Społecznej
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 161 decyzji dotyczących zasiłku celowego, 

 22 decyzji dotyczących specjalnego zasiłku celowego, 

 307 decyzji dotyczących programu „Posiłek w szkole i w domu”, 

 25 decyzji dotyczących schronienia, 

 206 decyzji dotyczących usług opiekuńczych, 

 78 decyzji dotyczących umieszczenia i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, 

 24 decyzji dotyczących Dziennego Domu „Senior +”, 

 1 decyzję dotyczącą nienależnie pobranych świadczeń, 

 9 decyzji dotyczących nienależnie pobranych świadczeń. 

Pracownicy socjalni przeprowadzili: 

 766 wywiady środowiskowe, 

 426 wizyty patronażowe, w tym wizyty i interwencje związane z przemocą domową, 

niezaradnością w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, zaburzeniami psychicznymi, 

konfliktami rodzinnymi oraz trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, 

 62 wizyty w ramach kontroli jakości usług opiekuńczych, 

 weryfikacje i dokonali analizy 1073 indywidualnych przypadków pod kątem planowanej pomocy 

i działań podejmowanych przez pracowników socjalnych w rejonach. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach jako instytucja zatrudnia wyspecjalizowany 

personel, który ma obowiązek realizować jej cele i zadania w jasno określonych strukturach 

organizacyjnych. Wśród pracowników socjalnych oraz biurowych zatrudnieni są: konsultant ds. 
profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną oraz asystenci rodzinni. 

Tabela 34.  

Działania podjęte przez konsultanta ds. profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w 2020 r. 

Konsultant ds. profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną 

W trakcie 46 spotkań objął pomocą: 

− 21 rodziny, liczące w sumie 81 

członków, 

− 28 osób. 
 

Zakres problemowy spotkań - przemoc  
w rodzinie, uzależnienia, niezaradność w sprawach 
opiekuńczo – wychowawczych, konflikty rodzinne, 
niepełnosprawność lub choroba przewlekła, 
choroba lub zaburzenia psychiczne, trudności   
w codziennym funkcjonowaniu. 

źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach 

Tabela 35.  
Działania podjęte przez asystentów rodziny w 2020 r. 

Asystent rodziny 

Jest przydzielany na wniosek pracownika 
socjalnego lub na mocy decyzji sądu 
rodzinnego wówczas, gdy z analizy sytuacji 
rodziny wynika, że przeżywa ona trudności 
życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki 
i wychowania dzieci. 
W 2020 r. w Ośrodku zatrudnionych było trzech 

Zadania asystenta rodziny: 

− wspieranie rodziny w podejmowaniu działań 
prowadzących do poprawy sytuacji rodziny 
poprzez rozwiązywanie problemów socjalnych, 
problemów wychowawczych z dziećmi oraz 
pomaganie w uregulowaniu spraw urzędowych. 
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asystentów rodziny (jeden w Ośrodku, a dwóch 
w Centrum Wsparcia Rodziny). Asystenturą 
zostało objętych: 

− 43 rodzin, w których jest łącznie 104 
dzieci. 

Oprócz spotkań z rodzinami asystenci 
współpracowali z kuratorami rodzinnymi, 
kuratorami ds. karnych, Urzędem Miejskim 
w Pyskowicach, z pedagogami i psychologami 
ze szkół, do których uczęszczają dzieci 
w rodzinach objętych asystenturą, z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną. 
 

źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach 

Tabela 36.  
Świadczenia rodzinne w 2020 r.  

Świadczenia rodzinne 

Wpłynęło łącznie 737 wniosków  

w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych. 
 
Wydano 722 decyzji, w tym: 

− 411 decyzje przyznające zasiłek rodzinny 
wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, 

− 107 decyzji przyznających jednorazową 
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, 

− 38 decyzji przyznających świadczenie 
rodzicielskie, 

− 85 decyzji przyznających zasiłek 
pielęgnacyjny, 

− 19 decyzji przyznających specjalny 
zasiłek opiekuńczy, 

− 33 decyzji przyznających świadczenie 
pielęgnacyjne, 

− 18 wniosków zostało przekazanych do 
rozpatrzenia do Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach, 

− 29 decyzji ustalających kwotę 
nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych. 

 
 

Wypłacono 15 453 świadczeń na łączną kwotę 
3 796 595,18 zł. Ponadto poniesiono koszty 
związane z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby 
uprawnione do świadczeń opiekuńczych 
w kwocie 279 568,59 zł. 

źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach 
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Tabela 37.  
Świadczenia wychowawcze w 2020 r. 

Świadczenia wychowawcze 

Wpłynęło 265 wniosków w sprawie ustalenia 
prawa do świadczenia wychowawczego, w tym: 

− 217 informacji przyznających prawo do 
świadczenia wychowawczego, 

− 28 postanowień podmawiających 
wszczęcia postępowania, 

− 25 wniosków przekazano do innych 
gmin w związku ze zmianą miejsca 
zamieszkania, 

− 17 decyzji uchylających prawo do 
świadczenia wychowawczego, 

− 9 wniosków przekazano do Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 

− 71 wniosków zostało przekazanych do 
rozpatrzenia przez Śląski Urząd 
Wojewódzki w Katowicach. 

 

Wypłacono 34 054 świadczeń na łączną kwotę 
116 926 243,57 zł. W roku 2020 z programu 
500 + skorzystał 1 894 rodziny. 

źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach 

 

Samorząd wykorzystuje różne kanały komunikacji z mieszkańcami. Prowadzony jest 
internetowy serwis informacyjny, konta w mediach społecznościowych: Facebook oraz Instagram. 
Dodatkowo na stałe prowadzona jest współpraca z mediami ponadlokalnymi („Nowiny 

Gliwickie”, „Dziennik Zachodni”, Radio CCM, Radio Silesia, Polskie Radio Katowice, telewizja TVT), 
m.in. wydając regularnie serwis w formie newslettera.  

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

W wyżej wymienionych serwisach i mediach zamieszczano na bieżąco informacje  

o działaniach, decyzjach, planach oraz wydarzeniach i imprezach organizowanych przez samorząd 

Pyskowic, publikowano komunikaty Urzędu i Rady Miejskiej, promowano również wydarzenia  
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i imprezy organizowane na terenie Gminy przez jednostki miejskie (MOKiS, Miejska Biblioteka 

Publiczna) oraz lokalne stowarzyszenia.  

Sytuacja pandemiczna odcisnęła mocne piętno na kanałach komunikacji z mieszkańcami. 
Przez znaczny okres 2020 r. koncentrowały się one na akcji informacyjno – profilaktycznej, której 
końcowym celem było ograniczenie ryzyka zachorowań wśród mieszkańców. Temu służyło 
przekazywanie na bieżąco sprawdzonych wiadomości na temat sytuacji epidemicznej oraz 
promowanie wzorców odpowiedzialnego, zgodnego z wytycznymi sanitarnymi, zachowań.  
 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Wśród wielu akcji na wyróżnienie zasługuje internetowa kampania społeczna - challenge 
„Zostań w domu”, w którą obok mieszkańców włączyło się kierownictwo miasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 24.  
Internetowa kampania społeczna samorządu Pyskowic - challenge „Zostań w domu” 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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Fot. 25.  
Wspólna akcja Stowarzyszenia „Ludzie Miasta”, MOKiS Pyskowice i samorządu Pyskowice „ Nosimy 
maseczki. Ja chronię Ciebie Ty chronisz mnie” 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Aby skutecznie promować miasto, Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego 

w Pyskowicach na bieżąco wprowadza materiały promocyjne z logo naszego miasta. W 2020 r. 
oprócz gadżetów z lat wcześniejszych takich jak parasolki, ramki pod tablice rejestracyjne, pocztówki, 
koszulki, puzzle,  długopisy, kubki, smycze, etui na karty z ochroną RFID, breloki metalowe 

z żetonem, zasobniki z woreczkami na psie odchody oraz plan miasta Pyskowice wykonany w skali 
1:14 000 przygotowywane zostały nowe magnesy, broszury promocyjne, pierwszy Rocznik Miasta 
Pyskowice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 26.  
Materiały promocyjne miasta Pyskowice 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

W bogatym katalogi wydawniczym naszego samorządu brakowało do tej pory pozycji  
o całościowym, sumującym charakterze poszukiwań i odkryć historycznych. Dlatego w 2020 r. po raz 
pierwszy został wydany „Rocznik Miasta Pyskowice”. Do rąk czytelników oddaliśmy tom niezwykle 
interesujący, pełen nieznanych dotąd informacji na temat dziejów Pyskowic i ich mieszkańców od 
czasów średniowiecza aż do współczesności.  Pierwszy numer „Rocznika Miasta Pyskowice” okazał 
się wydarzeniem wydawniczym. W dwa miesiące, w warunkach ograniczonej sprzedaży 
spowodowanych epidemią, nakład rozszedł się niemal do zera. Cieszymy się, że publikacja spotkała 
się z takim zainteresowaniem. W planach na 2021 r. jest wydanie kolejnego rocznika dlatego Już teraz 
zachęcamy naszych mieszkańców  do włączenia się w prace nad nim.  
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Od 2020 r. w ramach promocji miasta przygotowywane są pakiety powitalne dla 
najmłodszych pyskowiczan w postaci kocyków i kartek okazjonalnych z gratulacjami dla rodziców 
oraz przygotowanie symbolicznych pakietów powitalnych dla osób po raz pierwszy meldujących się 
w Pyskowicach. 

Fot. 27.  
Pakiety powitalne dla nowych mieszkańców Pyskowic 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

W 2020 r. powstały dwa filmy promujące miasto; pierwszy pokazywał zrewaloryzowany Park 
Miejski w Pyskowicach, drugi całe miasto ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich inwestycji  
w infrastrukturę szkolną i drogową. 

Na promocję Gminy w 2020 r. wydano łącznie 130 035,69 zł. 

Gmina wydaje gazetę samorządową pn. „Przegląd Pyskowicki”, której zadaniem jest 
informowanie lokalnej społeczności o działalności samorządu miasta i jednostek organizacyjnych, 
a także przekazywanie nowinek o bieżącym życiu kulturalnym, oświatowym i sportowym, 
promowanie inicjatyw społecznych czy też edukacja historyczna. Autorzy artykułów zamieszczają 
swoje teksty w „Przeglądzie” wyłącznie z potrzeby dzielenia się informacją, wiedzą i przemyśleniami, 
nie pobierając za to wynagrodzenia. Na wydawanie gazety w 2020 roku wydatkowano środki 
wysokości 24 189,95 zł. 

Fot. 28.  
Gazeta lokalna „Przegląd Pyskowicki” 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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Pyskowice, o jakich marzymy, są miastem, w którego różnorodnej ofercie kulturalnej 
i sportowej każdy znajduje coś dla siebie, w którym stworzone są warunki do twórczości i uprawiania 
sportu w różnych jego przejawach. Jak cenna jest dla nas kultura, przekonaliśmy się w roku 2020, 
kiedy to w znacznym stopniu ograniczono nam do niej dostęp. Wraz z zarządzeniem całkowitego 
„lockdownu“, w pierwszej kolejności zamknięte zostały właśnie instytucje kulturalne. Już w marcu 
nie mogliśmy organizować warsztatów, wystaw, zajęć kulturalnych i sportowych dla dzieci 
i dorosłych. Stopniowo w Polsce zaczęto odwoływać wydarzenia masowe, w tym największe 
uroczystości miejskie. Początkowo, jak wszyscy organizatorzy, wstrzymywaliśmy się z podjęciem 
ostatecznej decyzji o odwołaniu masowych uroczystości. Liczyliśmy, że do wakacji będziemy już mogli 
zapomnieć o epidemii, a zaplanowane wydarzenia, które właśnie w lecie najczęściej się odbywają, 
będą pocieszeniem za czas spędzony w izolacji. Okazało się, że wirus jest bardziej groźny, niż wszyscy 
początkowo myśleli. Dlatego w kwietniu 2020 r. podjęliśmy decyzje m.in. o odwołaniu „Dni Pyskowic 
2020”. 

 

Fot. 29. Dni Pyskowic 2020 odwołane 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

W tym trudnym roku dużym wyzwaniem okazało zapewnienie dostępu do oferty kulturalnej 
i usług spędzania czasu wolnego zamkniętym w domach przez COVID- 19 mieszkańcom Pyskowic. 
Z każdym dniem dochodziło do nas, że organizowane przez nas wydarzenia będą musiały zostać 
przeniesione do sieci, a te które uda się zorganizować przy zachowaniu reżimu sanitarnego wymagają 
dużej odpowiedzialności zarówno ze strony organizatorów jak i uczestników. 

Pandemiczny rok okazał się bardzo trudny finansowo, ale Pyskowice nie zrezygnowały 
z ważnych inwestycji, w tym z inwestycji w kulturę. W 2020 r. rozpoczął się pierwszy etap prac 
związany z adaptacją dawnego budynku dworca kolejowego stacji Pyskowice na funkcję ”Stacji 
Kultury”. Z uwagi na znaczne koszty inwestycję podzielono na etapy. Nie ustajemy w wysiłkach, aby 
jak najwięcej środków finansowych udało się pozyskać z zewnętrz. Szerzej na ten temat w rozdziale 
7 pkt 7.11 „Środki zewnętrzne”. W pierwszej kolejności zaplanowano termomodernizację 
zabytkowej, pochodzącej z końca XIX wieku, nieruchomości. I ten etap właśnie jest realizowany. Do 
końca 2020 r. został wykonany projekt budowlano – wykonawczy oraz wydana została decyzja 
o pozwoleniu na budowę. Ponieważ etap I zaplanowaliśmy  w formule zaprojektuj j wybuduj nie 
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traciliśmy czasu na wybór wykonawcy robót budowlanych. Firma Milimex S.A. od razu wzięła się do 
roboty! Pierwsze efekty będą już zauważalne w 2021 r.   Zapowiada się, że w naszym mieście już za 
parę lat powstanie coś wyjątkowego. Docelowo będą się tam znajdować kawiarenka internetowa 
w połączeniu z biblio-mediateką, sala konferencyjno-koncertowa, salki dydaktyczno-warsztatowe 
oraz biurowe. Budynek będzie zagospodarowany przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu oraz Miejską 
Bibliotekę Publiczną, będzie w nim również miejsce dla organizacji pozarządowych. 

 

Fot. 30. Wizualizacja zrewitalizowanego budynku dworca PKP po przekształceniu na „Stację Kultury”. 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Rok 2020 r. był trudny dla kultury i sportu, ale też mobilizujący do działania. Skończyliśmy 
go z poczuciem, że pyskowiczanie nie pozostali w „lockdownie” sami. W ramach możliwości 
ograniczonych przez szalejący na świecie wirus umilaliśmy czas i zaciekawialiśmy naszych 
mieszkańców przygotowanymi propozycjami kulturalnymi i sposobami spędzania czasu wolnego. 

 Ofertę kulturalną i sportową dla osób w każdym wieku w okresie pandemii przygotowały 
kreatywne, zawsze zwarte i gotowe do działania jednostki organizacyjne Gminy: Miejski Ośrodek 
Kultury i Sportu oraz Miejska Biblioteka Publiczna. W działania w sferę kultury włączył się już drugi 
rok również Ośrodek Pomocy Społecznej, a to za sprawą Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Gen. 
Władysława Sikorskiego 83. Swoje zaangażowanie oraz świeże podejście do kultury pokazał także 
nowo utworzony w 2020 r. Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, który 
bardzo prężnie współpracował przy większości realizowanych przez instytucje kultury wydarzeniach 
i projektach, w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz inicjował nowe pomysły. Za 
organizację imprez o charakterze sportowym odpowiadał Wydział Spraw Społecznych i Sportu, który 
zorganizował lub współorganizował m.in. Turniej Łuczniczy WOŚP, Piłkarskie Rozgrywki Liturgicznej 
Służby Ołtarza Dekanatu Pyskowickiego w piłce nożnej, Międzyszkolne Zawody Rowerowe MTB na 
czas.  

Zawody rowerowe MTB, które zorganizowano w zrewaloryzowanym w 2019 r. parku 
miejskim cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży z pyskowickich szkół 
podstawowych. Po wielu miesiącach spędzonych w izolacji, bez kontaktu z rówieśnikami mogli 
spędzić razem czas w atmosferze zabawy i zdrowej rywalizacji.  W zawodach wystartowało 95 
zawodników. Rywalizacja przebiegała w 3 kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta 
i chłopców. Laureaci otrzymali medale, a zawodnicy z pierwszych piątek - dyplomy, koszulki, 
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materiały promocyjne naszego miasta oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez władze 
samorządowe. 

Fot. 31. Zawody rowerowe MTB w Parku Miejskim 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

 

7.8.1  Miejski Ośrodek Kultury i Sportu 

Największą instytucją kultury działającą na terenie gminy Pyskowice jest Miejski Ośrodek 
Kultury i Sportu (MOKiS). MOKiS jako samorządowa instytucja kultury służy zaspokajaniu potrzeb 
kulturalnych i sportowych, promowaniu i organizowaniu działalności w dziedzinie kultury i sportu. 
W tym celu stale rozwija współpracę z  pyskowickimi i lokalnymi instytucjami, placówkami 
oświatowymi, parafiami i  stowarzyszeniami, otwierając się na współpracę ze społecznością lokalną. 
W 2020 r. MOKiS organizował lub współtworzył wiele projektów i wydarzeń o charakterze 
kulturalnym i społecznym. 

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 jednostka od marca 2020 r. dopasowała ofertę 
do panujących warunków i obostrzeń – skupiając się na mniejszych wydarzeniach w różnych 
przestrzeniach naszego miasta, dodatkowo część oferty przeniesiona została do sieci, organizowano 
więcej wydarzeń w plenerze z zachowaniem rygoru sanitarnego. 

 

Tabela 38.  
Organizacja i współorganizacja imprez i wydarzeń przez MOKiS w 2019 r. 
 

Koncert Noworoczny - kwartet smyczkowy Crystal 
String Quartet 

 

 

Spektakl "W labiryncie świątecznych pytań" 
-  Teatr Niespasowani 
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Spektakl "Żona do adopcji" Koncert Zespołu „Przebudzenie” w ramach  WOŚP 

 

 

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Pyskowicach 

 

 

 

Wieczór Kobiet 

 

 

 

 

Spektakl „Świąteczne opowieści” -  Dziecięcy Teatr 
działający przy MOKiS 

 

 

Spektakl „Objawienie” Teatr Deja Vu z Centrum 
Kultury ZAMEK w Toszku 
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Recital Beaty Rybotyckiej 

 

 

Walentynki z Radiem Silesia 

 

 

"...niejedno ma imię" - 3 spektakle w wykonaniu 
Teatru Carpe Diem 

 

Bal karnawałowy dla dzieci 

 

 

Warsztaty majsterkowania 
 

 

Warsztaty ceramiczne 

 

 

Teatralne piątki z rodziną - "Morskie opowieści 
Kapitana Guliwera" 

 

Spektakl WARSAW GAMELAN GROUP, dhalang: 
Marianna Lis - "Petruk Królem" 
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Śniadania w parku 

 

 

 

 

Cykl wakacyjnych spotkań pn. Kolorowe 
Podwórka (w 10. lokalizacjach Pyskowic) 

 

 

 

Letni teatr pod chmurką "Przyjaciel Małego 
Księcia" 

 

Cykl spotkań pn. Letnie koncerty przy fontannie 
(4 koncerty na rynku) 

 

Dzień Baniek Mydlanych w Pyskowicach 
 

 
 

Święto Kolorów Holiki 
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Spektakl "Baśniowy Ambaras" na rynku – teatr 
NIESPASOWANI 

 

Letni teatr pod chmurką "Koziołek Matołek i jego 
przygody" 

 

Cykl spotkań Kino plenerowe pod chmurką 
 

 

Fitness pod chmurką 

 

Narodowe Czytanie "Balladyna" połączone 
z koncertem Agnieszki Bielanik-Witomskiej 

 

Letni teatr pod chmurką "Wesoły Cyrk Pana 
Pedrro” 
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Pożegnania lata na Starej Banie – koncerty, 
warsztaty artystyczne 

 

 

Letni teatr pod chmurką "Teo, śląski dinozaur" 

 

Winylove spotkania na 33 1/3 RPM – inicjatywa 
oddolna 

 

 

Piknik Militarny 

 

Żydowskie Zaduszki (spotkanie autorskie z 
Leszkiem Jodlińskim promującym książkę "PUSTE 
KRZESŁA" Historie Żydów ze Śląska oraz koncert 

zespołu NEGEV) – wydarzenia online 

 

 

Kino Kobiet – Inicjatywa oddolna 
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Koncert on-line - Mikołajki z Radiem Silesia 

 

 

Spotkanie on-line z Mikołajem oraz bohaterami 
"Zaczarowanej Krainy Lodu" 

 

 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

 

MOKiS Miejski Ośrodek Kultury i Sportu wraz z Wydziałem Spraw Społecznych i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach byli organizatorami zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii. 
Zajęcia z MOKiS-em obejmowały zarówno warsztaty stacjonarne jak i wycieczki, natomiast 
z jednodniowych wycieczek organizowanych przez Urząd dzieci mogły pojechać do Krakowa, 
Istebnej, Wrocławia i Bochni oraz do kina, teatru i na lodowisko w Gliwicach. 

 

 

Fot. 32. Ferie z MOKiS Pyskowice 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 
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Fot. 33. Wycieczki organizowane podczas ferii przez Wydział Spraw Społecznych i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Pyskowicach  

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

W związku z małą liczbą zachorowań w okresie wakacji na terenie naszej Gminy udało się 
zorganizować „Artystyczne wakacje z MOKiS” w 8. dwutygodniowych turnusach. 
 

Fot. 34. Artystyczne Wakacje z MOKiS Pyskowice 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 
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Dziękując wszystkim niosącym pomoc w czasie pandemii MOKiS zorganizował  konkurs 
"Pyskowice Dziękują". Jego celem było wyrażenie wdzięczności w formie prac plastycznych dzieci 
i młodzieży. Któż inni jaki nie oni potrafią z głębi serca i szczerze ją wyrazić. 

Fot. 35. Konkurs "Pyskowice Dziękują". 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

Z okazji Dnia Mamy MOKiS przygotował dla dzieci kartki, które mogły poskładać i wręczyć 
ukochanym mamom jako prezent. Do współpracy zaproszono Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Pyskowicach i to właśnie w każdej z trzech filii bibliotek można było odebrać gotowe pakiety wraz 
z instrukcją. 

Fot. 36. Pakiety dla dzieci na kartki na Dzień Mamy 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu w Pyskowicach 

Z uwagi na pandemię koronawirusa mając na względzie bezpieczeństwo uczestników V 
Konkurs Wielkanocnego ostatecznie podjęto decyzję o jego formule w systemie online. Uczestnicy 
konkursu przesyłali zdjęcia swoich prac elektronicznie. Pyskowiczanie po raz kolejny udowodnili, że 
żadne przeszkody nie są im straszne. Wpłynęło wiele pięknych prac we wszystkich kategoriach 
wiekowych.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Fot. 37. Konkurs Wielkanocy on-line 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

https://www.facebook.com/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Pyskowicach-116714045074997/?__tn__=K-R&eid=ARDjOf-7fzogCLGcjsKjAViD0nnzBYKlm3N1I02DGS5gcw8kz9VRcIly_Lzzz_yboOnjetpLxI8uDwZN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBfO4qC96Y02M1Z861KSmO_hzompM2DGJRsKqhBz6Z64vawR6U8Bz_-xvwnf4mOMXIkpSfrj9_FbDuIT-miW2ZgikQLDMKIO2bKDWWw41NtejcLhcB_4lzwcT6LVa9KR8XKIwcVskP9uJfuBXNtNkAEcbA1CYPDo_h6xkOSIzaRO8wPEP41j6B0BnljSV0ayVmTkGtb1OLUlVHopE0j9oSjYr1ZHzmKJ7FKxpVSI-r8dr6QMihczVJBnEBvPw1zDdX0FJsEwQGFaksNCJ62buf_d0JUwwlN7hUUIY9CymP7QKE5rvtQTWuVJj6kGm0dOaTTYGdsN4e-aMM5JoAY0SATCg
https://www.facebook.com/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Pyskowicach-116714045074997/?__tn__=K-R&eid=ARDjOf-7fzogCLGcjsKjAViD0nnzBYKlm3N1I02DGS5gcw8kz9VRcIly_Lzzz_yboOnjetpLxI8uDwZN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBfO4qC96Y02M1Z861KSmO_hzompM2DGJRsKqhBz6Z64vawR6U8Bz_-xvwnf4mOMXIkpSfrj9_FbDuIT-miW2ZgikQLDMKIO2bKDWWw41NtejcLhcB_4lzwcT6LVa9KR8XKIwcVskP9uJfuBXNtNkAEcbA1CYPDo_h6xkOSIzaRO8wPEP41j6B0BnljSV0ayVmTkGtb1OLUlVHopE0j9oSjYr1ZHzmKJ7FKxpVSI-r8dr6QMihczVJBnEBvPw1zDdX0FJsEwQGFaksNCJ62buf_d0JUwwlN7hUUIY9CymP7QKE5rvtQTWuVJj6kGm0dOaTTYGdsN4e-aMM5JoAY0SATCg
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W okresie od marca do czerwca 2020 r. MOKiS zbierał i przestawiał informacje dotyczące 
lokalnych artystów i sylwetek sportowców w ramach wydarzeń: „Poznaj artystów z sąsiedztwa” 
i „Poznaj sportowców z sąsiedztwa”. Zebrane informacje były publikowane w specjalnie do tego celu 
utworzonym wydarzeniu w mediach społecznościowych. Dzięki tym mini projektom mieszkańcy 
Pyskowic i nie tylko, mogli lepiej poznać osoby zajmujące się działalnością artystyczną, kulturalną 
i sportową m.in. Katarzynę Bączkowską, Ewelinę Kędzię, Michała Piprowskiego. 

W 2020 r. zrealizowano projekt "Pyskowickie legendy i historie ku pokrzepieniu serc" 
dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci". 
W ramach projektu stworzono ofertę kulturalną w sieci dla mieszkańców Pyskowic w oparciu 
o legendy, historie i teksty związane z naszą okolicą. Pomysł ten idealnie wpasował się w czas izolacji 
spowodowany koronawirusem. W ramach projektu zostały nagrane historie i spektakle m.in.: 
„O pyskowickim Młynarzu", „O ks. Adrianie Włodarskim", o znanych pyskowiczanach. 

 

Fot. 38. Nagrania spektaklu "O pyskowickim Młynarzu" i "O ks. Adrianie Włodarskim" w ramach 
projektu "Pyskowickie legendy i historie ku pokrzepieniu serc" 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

 

Fot. 39. Historie w ramach projektu "Pyskowickie legendy i historie ku pokrzepieniu serc" 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

Gmina Pyskowice wraz z MOKiS od sierpnia 2019 r. do sierpnia 2020 r. realizowała projekt 
„Aktywne Pyskowice”. W 2019 r. w ramach tego projektu powstało wiele ciekawych inicjatyw 
i  wydarzeń np. „Dzień sąsiada”, Pyskowicki Festiwal Smaku, Jarmark Bożonarodzeniowy, cykl 
spotkań warsztatowych (robienie skrzyń, karmników i zabawek ekologicznych), kursy żeglarskie, 
pikniki i spotkania edukacyjnej. W 2020 r. w ramach projektu również zrealizowano wiele 
fantastycznych pomysłów: Podchody rodzinne szlakiem mamutów, inicjatywy oddolne, tj. Kino 
kobiet, "Zielony Zagonek" - ogrody miododajne i ziołowe w Pyskowicach, „Plac Zabaw w Chmurze” 
– internetowa baza materiałów wspomagających edukację oraz propozycje na rodzinne spędzanie 
czasu przymusowej izolacji, czy „Szyjemy maseczki dla Pyskowic”. 
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Fot. 40. Gra miejska Podchody rodzinne szlakiem mamutów w ramach projektu „Aktywne 
Pyskowice” 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

 

 

Fot. 41. "Zielony Zagonek" inicjatywa oddolna mieszkańców Pyskowic w ramach projektu „Aktywne 
Pyskowice” 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

 

Fot. 42. Inicjatywa oddolna „Szyjemy maseczki w Pyskowicach” w ramach projektu „Aktywne 
Pyskowice” 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

W ramach projektu „Aktywne Pyskowice” powstał również niesamowity przewodnik po 
Pyskowicach. Dwa miesiące poszukiwań i godziny rozmów z mieszkańcami naszego miasta 
zaowocowały powstaniem pierwszych dziewięciu opisów w „Pyskowickim Przewodniku Oczami 
Mieszkańców”. Dnia 20.02.2020 r. w Centrum Wystawienniczym miał on swoją premierę. Polecamy 
wspaniałą podróż z opisami wybranych miejsc, starymi i współczesnymi zdjęciami, kronikami 
i plakatami z dawnym lat https://izi.travel/en/a56b-pyskowice-oczami-mieszkancow/pl. W Centrum 
Wystawienniczym można również odebrać wersję papierową "Przewodnika". Zapraszamy do 
korzystania z ścieżki, którą udostępniliśmy już całemu światu. Pamiętajcie, że "Przewodnik" można 
stale poszerzać! 

 

https://izi.travel/en/a56b-pyskowice-oczami-mieszkancow/pl?fbclid=IwAR1IiTeiI0sOJo5BiDB55fWAZCzuZG0tls2p7j68JXgJWbJUN6PTYOJp000
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Fot. 43. Premierowe otwarcie „Pyskowickiego Przewodnika Oczami Mieszkańców” 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

Mieszkańcy miasta, którzy zaangażowali się w tworzenie „Pyskowickiego Przewodnika 
Oczami Mieszkańców” zainicjowali kolejny wspaniały projekt „szlak mamutów”. Dzięki ich 
pomysłowi na wzór wrocławskich krasnali w różnych miejscach miasta powstały niewielkie, 
betonowe figurki zwierzaków symbolicznych dla historii Pyskowic. Stały się one zachętą do spacerów 
po Pyskowicach. 

Fot. 44. Figurki mamutów na utworzonym w 2020 r. „Szlaku Mamutów” w Pyskowicach 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

Do zadań instytucji należy także tworzenie odpowiednich warunków materialnych 
i technicznych służących rozwojowi kultury i sportu. Wymienione cele są realizowane w formie: 
ośrodka kultury, Centrum Wystawienniczego, Galerii PodCień, świetlicy osiedlowej, Hali 
Widowiskowo – Sportowej im. Huberta Wagnera, stadionu sportowego i boiska sportowego 
w Dzierżnie oraz hitu 2020 roku - Pracowni Artystycznej w Ratuszu. 

 Ośrodek kultury 

Ośrodek kultury zlokalizowany jest w budynku głównym MOKiS przy ul kard. Stefana 
Wyszyńskiego 27. Służy on m.in. jako siedziba organizacji pozarządowych – m.in. Stowarzyszenia 
Ludzie Miasta, Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej, Towarzystwa Przyjaźni Pyskowic i Flörsheim, 
Stowarzyszenia Stacja Pyskowice. 

W budynku tym odbywają się koncerty, spotkania autorskie, spektakle teatralne, imprezy, 
konkursy, przeglądy oraz zajęcia: Amatorskiego Ruchu Artystycznego (Koło Modelarstwa Lotniczego 
i Kosmicznego „GAWRON”, Teatr Młodzieżowy „Carpe Diem”, Dziecięcego Zespółu Tanecznego 
„MINIATURKI”, Zespółu Tańca Hip Hop, Dziecięcego Zespołu Wokalno – Tanecznego „GAMA”, Zespołu 
Tańca Nowoczesnego „PARADOX”, Klubu Plastycznego „PĘDZELEK” i „PIRAMIDA”, Kółka 
Artystycznego „MUMNKI”, Studia Wokalnego MOKIS, Aerobiku, Aktywnego Seniora, Zespołu 
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„PRZEBUDZENIE”). Istnieje możliwość wynajęcia pomieszczeń MOKiS zgodnie z aktualnym 
cennikiem. W 2020 r. z uwagi na pandemię koronawirusa od marca wiele wydarzenia masowych 
zostało przeniesionych do sieci. Chwilowe rozluźnienie z zachowaniem reżimów sanitarnych 
nastąpiło jedynie w okresie wakacji. 

Fot. 45. Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

 Centrum Wystawiennicze oraz Galeria PodCień w Ratuszu 

W 2020 r. w Pyskowicach swą działalność wystawienniczą i kulturalną kontynuowało 
Centrum Wystawiennicze oraz Galeria PodCień mieszczące się w zabytkowym budynku ratusza na 
pyskowickim Rynku. 

W Centrum Wystawienniczym prezentowane są wystawy stałe i okolicznościowe dotyczące 
m.in. historii miasta. Od 2003 r. przygotowano w nim ponad 100 wystaw o tematyce ściśle związanej 
z historią Pyskowic. 

Fot. 46. Centrum Wystawiennicze i Galeria PodCień w Ratuszu 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

Galeria PodCień w Centrum Wystawienniczym w Pyskowicach specjalizuje się w prezentacji 
osobowości artystycznych, wartościowych trendów i kierunków w sztuce. Zobaczyć tu można dzieła 
artystów uprawiających malarstwo, grafikę, rysunek, rzeźbę i fotografię, twórców 
charakteryzujących się zmysłem i talentem artystycznym. W 2020 r. pomimo pandemii udało się 
zorganizować kilka wystaw wspaniałych artystów, w tym pyskowiczan. 
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Tabela 39.  
Wystawy zorganizowane w 2020 r. 
 

Wystawa historyczna "Co ma Lwów do Pyskowic? 
75-lecie Czarnych Pyskowice" – wydarzenie online 

+ zwiedzanie w Centrum Wystawienniczym 

 

Wystawa 100 lat harcerstwa na ziemi gliwickiej, 
zorganizowanej przez Związek Harcerstwa 

Polskiego w Gliwicach 

 
 

Wystawa fotografii Ewy Mikety zatytułowana 
"Lunula”. Autorka prezentowanej fotografii 
inspirowała się ponadczasowym symbolem 

kobiecości i takim też tytułem opatrzyła swoją 
wystawę. 

„60 na 100. Sąsiadki. Głosem kobiet o 
powstaniach śląskich i plebiscycie" 

 

Prelekcja i wystawa "Śląsk 1945 Horror 
Wyzwolenia" 

Wystawa Fotografii Zyty Zając "Gliwickie spacery" 
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Wystawa plastyczna podsumowującą XI edycję 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla 

wychowanków świetlic szkolnych 
zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 

w Pyskowicach. 

 

 

Wystawa prac plastycznych dzieci z pyskowickich 
przedszkoli będące wynikiem konkursu 

plastycznego zatytułowanego "Pocztówka 
z Pyskowic" organizowanego przez Przedszkole nr 

1 w Pyskowicach 

 

 

Wystawa "Filatelistyka poszerza horyzonty" - 
Michał Kołodziej 

 

"Herbarium. Ceramika artystyczna. Obiekty 
z papieru czerpanego" - Agnieszka Chrzanowska- 

Małys 

 
 

Wernisaż wystawy rzeźby i malarstwa 
zatytułowanej "Wizje" Piotra Gregulskiego 

 

Wystawa malarska Tadeusza Banasia "Świat 
w którym żyjemy" 
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Wystawa prac w ramach Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego "Przemiana" 

 

Wystawa upamiętniająca 30. rocznicę śmierci 
Jerzego Kukuczki 

 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

Z powodu wzmożonych zachorowań na COVID- 19 w Polsce  instytucje kultury były 
wielokrotnie zamykane, a przy luzowaniu obostrzeń i tak działały w ograniczonym zakresie przy 
zachowaniu reżimów sanitarnych. Dlatego MOKiS umożliwił zwiedzanie wystaw w formule online. 
Na swoim kanale na YouTube zamieścił wirtualne spacery po Centrum Wystawienniczym prezentując 
online wspaniałe eksponaty, obrazy i prace.  

Fot. 47. Spacery wirtualne na kanale YouTube MOKiS-u po Centrum Wystawienniczym 

źródło: Zdjęcie ze strony YouTube MOKiS Pyskowice 

W ramach działalność kulturalnej Centrum Wystawienniczego w 2020 roku kontynuowano 
zapoczątkowane w 2019 r. letnie koncerty przy fontannie. W 2020 r. wystąpiły dla nas 4 zespoły: Les 
Femmes, Kajetan Drozd BAND, Mateusz Adamczyk Trio oraz Nivel. 
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Fot. 48. Zespół Nivel podczas „Koncertu przy fontannie” 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

Na stałe w działalność Centrum wpisały się również prelekcje z lokalnego klubu podróżnika 
Obieżyświat. Z uwagi na pandemię udało się zorganizować kilka spotkań z tego cyklu – gośćmi byli 
m.in. Łukasz Łukasik wraz z przyjaciółmi Kasią i Darkiem, którzy w niespełna 22 dni objechali 
rowerami dookoła Polskę, a także Marian Hrehorowicz z „Drogowskazami". Swoje przygody 
przedstawiły również Aleksandra Malkusz („Indie bez rezerwacji”), Katarzyna Bączkowska (Peru) oraz 
Meksyk w opowieści Krzysztofa Kołodzieja. 

 

Fot. 49. Opowieści Łukasza Łukasika wraz z przyjaciółmi Kasią i Darkiem, którzy w niespełna 22 dni 
objechali rowerami dookoła Polskę 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 
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W 2020 r. odbywały się spotkania w ramach projektu dofinansowanego przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego: "Skarby teatru z walizki - edukacja i animacje z zakresu teatru 
cieni". W tym ciekawym przedsięwzięciu brali udział dzieci, młodzież i seniorzy. Całość zwieńczyły 
ciekawe spektakle. 

Fot. 50. Warsztaty Teatru cieni 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

W Centrum Wystawienniczym rozkwitają działania teatralne. Budynek pyskowickiego 
ratusza w 2020 r. pomimo pandemii tętnił artystycznym życiem. Swoje spotkania i próby miało młode 
pokolenie aktorów - Teatr Para Solo. 

Fot. 51. Teatr Para Solo 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

 Pracownia artystyczna w Ratuszu 

W 2020 r. oddano do użytku Pracownię Artystyczną w Centrum Wystawienniczym 
w Ratuszu z niezbędnym sprzętem do powadzenia zajęć artystycznych, w tym: maszynami do szycia, 
sztalugami i gliną. 
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Fot. 52. Pracownia Artystyczna w Centrum Wystawienniczym w Ratuszu 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

W Pracowni Artystycznej od lutego 2020 r. odbywają się zajęcia dla dorosłych z zakresu 
różnych sztuk plastycznych i nie tylko. W 2020 r. warsztaty prowadzone były w trzech blokach 
tematycznych: 

 malarstwo i rysunek - w piątki godz. 18:00, 

 rzeźba i ceramika- dwie soboty w miesiącu godz. 10:30, 

 szycie użytkowe: poniedziałek godz. 14:00, wtorek godz. 10:00 i 16:00, czwartek godz. 10:00, 
16:00, 18:00. 

Mogły w nich uczestniczyć osoby początkujące oraz o różnych stopniach zaawansowania, 
ponieważ podejście instruktora do kursantów było indywidualne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 53. Zajęcia z malarstwa w Pracowni Artystycznej Centrum Wystawienniczego 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 
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Fot. 54. Zajęcia z krawiectwa w Pracowni Artystycznej Centrum Wystawienniczego  

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 55. Zajęcia z rzeźby w Pracowni Artystycznej Centrum Wystawienniczego 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

W czasie, gdy w wyniku zwiększonych obostrzeń sanitarnych zajęcia praktyczne nie mogły 
odbywać się stacjonarnie, tj. od marca do końca czerwca 2020 r., w sieci zostały zorganizowane 
warsztaty online za pośrednictwem FB i kanału YouTube. Oferta pracowni artystycznej spotkała się 
ze sporym zainteresowaniem. 
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 Hala Widowiskowo-Sportowa im. Huberta Wagnera 

Hala widowiskowo – sportowa posiada pełnowymiarową płytę boiska sportowego, na 
którym mogą odbywać się turnieje i treningi gier zespołowych, takich jak futsal, piłka siatkowa, piłka 
koszykowa, piłka ręczna, tenis ziemny, badminton oraz inne imprezy kulturalno – sportowe. Ponadto 
posiada siłownię, salkę fitness, salkę do tenisa stołowego, ściankę wspinaczkową oraz pełne zaplecze 
socjalno- sanitarne i magazynowe. Budynek wyposażony jest w trybuny z 520 miejscami siedzącymi, 
nagłośnienie i jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Fot. 56. Hala Widowiskowo – Sportowa im. Huberta Wagnera w Pyskowicach 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

Z uwagi na brak możliwości organizacji imprez masowych w 2020 r. na hali widowiskowo – 
sportowej nie odbyło się większość imprez organizowanych przez MOKiS w latach ubiegłych , a te 
które udało się zorganizować, tj. Pyskowicka Liga Futsalu, odbywały się bez udziału publiczności. 

W hali widowiskowo-sportowej oraz na pozostałych obiektach sportowych z przerwami 
narzuconymi przez pandemię, z zachowaniem rygorów sanitarnych realizowane były przez kluby 
sportowe zadania własne Gminy w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, taekwon- 
do, tenis stołowy, wspinaczka. W wyniku ogłoszonego konkursu ofert kluby te otrzymały z Gminy 
dotację na realizację powierzonych zadań. Przyjęto do realizacji oferty niżej wymienionych klubów 
sportowych: 

 MKSR „Czarni” Pyskowice – piłka nożna 11-osobowa, 

 Klub Futsal Akademia Pyskowice – piłka nożna futsal, 

 Futsal Club Pyskowice – piłka nożna, 

 MKSR Pyskowice – piłka siatkowa chłopcy, 

 KSS „Gumisie” – piłka siatkowa dziewczęta, 

 Śląski Klub Taekwon-do ITF – taekwon-do, 

 Klubu Sympatyków Siatkówki „Gumisie” – piłka siatkowa dorośli, 

 UKS „Feniks” – tenis stołowy. 
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Szerzej na temat współpracy Gminy z klubami sportowymi w rozdziale 6 pkt 6.3. Współpraca 
z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. 

 Stadion sportowy i boisko sportowe w Dzierżnie 

Na stadionie sportowym znajduje się pełnowymiarowe boisko piłkarskie, bieżnia, boisko 
zastępcze oraz trybuny sportowe z 250 miejscami siedzącymi. Doskonale przygotowana płyta boiska 
głównego spełnia wszelkie wymogi stawiane przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Boisko 
w Dzierżnie jest ogólnodostępne i służy do gier zespołowych wszystkim chętnym niezrzeszonym 
w klubach. 

7.8.2 Miejska Biblioteka Publiczna 

Drugą instytucją kultury w mieście jest Miejska Biblioteka Publiczna, która udostępnia swe 
zbiory biblioteczne mieszkańcom Pyskowic.  

Na dzień 31.12.2020 r. w Pyskowicach funkcjonowała jedna Miejska Biblioteka Publiczna 
przy pl. Józefa Piłsudskiego 1 oraz dwie jej filie tj. Miejska Biblioteka Publiczna - Oddział dla dzieci 
przy pl. Józefa Piłsudskiego 3 oraz Miejska Biblioteka Publiczna -Filia nr 1 na ul. Traugutta 53. 

W bibliotekach zgromadzono ponad 50 tysięcy książek i ponad 40 tytułów prasy bieżącej. 
W 2020 r. zbiory powiększyły się o 2 887 woluminów na sumę 50 591,47 zł, w tym: 

 ze środków samorządowych zakupiono 1 125 woluminów na sumę 26 391,77 zł, 

 z dotacji Ministerstwa Kultury zakupiono 568 woluminów na sumę 13 460,00 zł, 

 otrzymano z darów 1 194 woluminów na sumę 10 739,70 zł. 

Wykres 8.  
Struktura księgozbioru w 2020 r. 

źródło: Informacje z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach.  

 Podstawowe usługi biblioteczne 

W zakresie czytelnictwa w 2020 r. uzyskano następujące dane: 

 liczba czytelników: 3 781, w tym: 

− osoby do 12. roku życia 843, 

− osoby od 13. do 19. roku życia 407, 

− osoby od 20. do 60. roku życia 1 878, 

− osoby od 61. roku życia 653, 

 liczba odwiedzin w bibliotece 35 212 użytkowników, 

15 940

19 941

16 617
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Liczba woluminów
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 wypożyczono na zewnątrz 60 252 woluminów, 

 udostępniono w czytelni 1 824 woluminów, 

 wypożyczono na zewnątrz i na miejscu ponad 5 000 tytułów czasopism nieoprawnych. 
 

Znaczący spadek obsługi bezpośredniej wynikał z wprowadzonych ograniczeń i przerw 
w funkcjonowaniu jednostki spowodowanych pandemią koronawirusa. W czasie pandemii biblioteka 
w szybki sposób dostosowała się do trudnej sytuacji i przeniosła swoje działania do Internetu 
prowadząc tam zajęcia, spotkania, konkursy. Wszystkie te działania dały możliwość utrzymania 
kontaktu z czytelnikami w czasie, w którym biblioteki były zamknięte.  
 

Oprócz tradycyjnych książek papierowych w bibliotece można było skorzystać także 
z e-booka z dziedziny medycyny, nauk humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, 
społecznych, ekonomii, prawa, sportu. Dla uczniów, studentów i nauczycieli dostępne były wybrane 
podręczniki, lektury szkolne, poradniki, leksykony i słowniki. Do wyboru poza tym były również 
publikacje z zakresu literatury faktu i literatury pięknej, książki dla dzieci i młodzieży. Miejska 
Biblioteka Publiczna w Pyskowicach należy do Konsorcjum Śląskich Bibliotek Publicznych, które 
wspólnie udostępniają blisko 2 000 publikacji elektronicznych na platformie IBUK LIBRA. 
 

Aktywność Miejskiej Biblioteki Publicznej wykracza od wielu lat poza tradycyjnie 
pojmowane funkcje tego rodzaju instytucji. Nawet w roku dotkniętym epidemią realizowano 
dodatkowe usługi biblioteczne. 
 

 Dodatkowe usługi biblioteczne: 

 kontynuacja projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób 
niewidomych i słabowidzących” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu otrzymano nieodpłatnie pakiet 
prawie 2 000 cyfrowych książek mówionych oraz 3 „Czytaki”; 

 dostarczanie książek do domu osobom starszym i niepełnosprawnym, które ze względu na 
stan zdrowia mają utrudniony dostęp do biblioteki; 

 pomaganie indywidualnym użytkownikom z dysfunkcjami w korzystaniu z zasobów 
internetowych; 

 prowadzenie szkoleń komputerowych dla seniorów, wspomagając ich w poznawaniu nowych 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych; 

 głośne czytanie dzieciom przedszkolnym i szkolnym – ogółem 40 osób; 

 edukacja dzieci przedszkolnych i szkolnych: 

− wycieczki do biblioteki – 3 grupy, 

− lekcje biblioteczne – 2 grupy, 

− pogadanka o bibliotece – 1 grupa. 

 współpraca z Fundacją Partycypacji Społecznej realizując projekt pn. „Śląska Akademia 
Senior@”. Celem projektu była aktywizacja seniorów w obszarze kompetencji cyfrowych. 
W przedmiotowym projekcie wzięło udział 40 seniorów, którzy przez 4 miesiące uczestniczyli 
w bezpłatnych szkoleniach komputerowych. 
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Fot. 57. Uczestnicy projektu pn. „Śląska Akademia Senior@” 

źródło: archiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach 

Czytelnictwo oraz wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez biblioteki były 
promowane poprzez wszystkie dostępne kanały komunikacji, tj. plakaty i afisze rozmieszczone 
w gablotach na terenie miasta, gazetę lokalną, jak i na stronie internetowej oraz na portalach 
społecznościowych. 

 Wydarzenia kulturalne i edukacyjne 

W 2020 r. biblioteka i jej filie zorganizowały lub współorganizowały takie wydarzenia, jak 
m.in.: 
 

 Narodowe Czytanie „Balladyny" Juliusza Słowackiego - fragmenty utworu czytali 
przedstawiciele władz samorządowych, w tym radni gminni i powiatowi, prezes Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Pyskowicach, czytelnicy, 

Fot. 58. Narodowe czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego przy tężni na Placu Józefa Piłsudskiego 
w Pyskowicach 

źródło: archiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach 

 Konkursy czytelnicze, 

 Dyskusyjny Klub Książki, 

 „Książka na telefon”, 

 Wystawy fotograficzne, 
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 Wystawy okienne np. Wystawa prac konkursu ogłoszonego przez MOKiS Pyskowice z okazji 
Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek, 

Fot. 59. Prace dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

 „Sobotnie śniadania w parku”, w czasie których zorganizowano akcje „Książka za uśmiech – 
weź sobie na wakacje”, 

Fot. 60. Akcja „Książka za uśmiech – weź sobie na wakacje”, w ramach „Sobotnich śniadań w parku” 

źródło: archiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach 
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 „Zimowo, Książkowo, Sportowo”- zajęcia literacko-plastyczne na podstawie książek : „Mama 
Mu na sankach”, „Zuzia na nartach”, „Franklin gra w hokeja”, 

 „W zimowym lesie czyli Ferie Stasia Pętelki”- zajęcia czytelniczo-plastyczne  inspirowane 
opowiadaniem Barbary Supeł, 

 Biblioferie, w czasie których zorganizowano wiele ciekawych zajęć plastycznych, manualnych, 
kreatywnych przelatanych zabawą, grami, rozrywkami umysłowymi, m.in. „Bałwanki, 
bałwanki…”, „Balonowy zawrót głowy”, „Zima fajna jest!”, konkursów i zabaw ruchowych, 

 Konkurs literacko – plastyczny „Zwierzę to nie zabawka”, 

 Czytanie online wiersza „Miś” z okazji Dnia Pluszowego Misia, 

 Czytanie online wiersza „Mikołaj” Moniki Czoik-Nowickiej przez autorkę z okazji Mikołajek, 

 Wydarzenie „Krótka historia drzew” dr Łukasza Zimnocha, 

 Udział w trzeciej edycji akcji promującej czytelnictwo dzieci przedszkolnych: „MAŁA KSIĄŻKA 
WIELKI CZŁOWIEK” (w 2020 r. tytuł „Super-czytelnika” uzyskało 200 dzieci”). 

Fot. 61. Uczestnicy akcji pn. „MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK” 

źródło: archiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach 

7.8.3 Centrum Wsparcia Rodziny 

Na terenie Centrum Wsparcia Rodziny w 2020 roku zorganizowano: 

 Ferie zimowe od 20 stycznia 2020 r. do 24 stycznia 2020 r. – maraton gier zapomnianych, kino 
familijne, zajęcia kulinarne, zajęcia plastyczne, bal karnawałowy; 

 Zajęcia „Spotkajmy się przy kawie” – każdy poniedziałek – wymiana doświadczeń, wsparcie 
psychologiczne; 

 Zajęcia „Integracyjne wariacje w letnie wakacje” od 1 lipca 2020 r. do 15 sierpnia 2020 r. – 
cykl cotygodniowy – warsztaty plastyczne, kulinarne, seanse filmowe, gry zapomniane, 
śniadanie na trawie, animacje, zajęcia muzyczne; 

 Zajęcia „Muzyka dla malucha” od 7 października 2020 r. – wykonywanie grzechotek, 
śpiewanie i tańce; 

 Warsztaty plastyczne „Kreatywne zajęcia” od 17 września 2020 r. do 15 października 2020 r. 
– zajęcia odbywały się co 2 tydzień (w późniejszym okresie dzieci wraz z opiekunem 
dziecięcym przeniosły zajęcia do MOKiS w Pyskowicach i wzięły udział w warsztatach 
kuglarskich, tanecznych i teatralnych organizowanych przez fundację „W to mi graj” i „Lufcik 
na korbkę”). 
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Na sieć placówek oświatowych na terenie Gminy Pyskowice w roku szkolnym 2019/2020 r. 
składały się: cztery publiczne szkoły podstawowe, pięć publicznych przedszkoli, dwa oddziały 
przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 5 w Pyskowicach (Pyskolandia) oraz Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej. Na terenie miasta działała też jedna publiczna placówka opiekuńcza - Żłobek Miejski.  

Infografika 30.  
 Publiczne Placówki oświatowe i opiekuńcze na terenie gminy Pyskowice w 2020 r. 
 

źródło: opracowanie własne 

Od września 2019 r. do 11 marca 2020 r. nauka odbywała się w systemie stacjonarnym. Wraz 
z pojawieniem się w Polsce pierwszego przypadku zarażenia wirusem COVID – 19 Ministerstwo 
Zdrowia zaczęło wprowadzać obostrzenia mające na celu spowolnienie jego rozprzestrzeniania. 
Dalsza działalność jednostek oświatowych była od tej pory determinowana przez kolejne 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. W okresie od 12 do 13 marca 2020 r. w szkołach, 
przedszkolach i żłobkach zorganizowano zajęcia opiekuńcze. W dniach od 14 do 24 marca 2020 r. 
obowiązywał w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego i zawieszono działalność opiekuńczą, 
dydaktyczną oraz wychowawczą. Od 25 marca 2020 r. do końca roku szkolnego 2019/2020  zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązywał w Polsce stan epidemii wywołany wirusem SARS-
CoV-2. W związku z tym Minister Edukacji Narodowej zawiesił zajęcia w placówkach oświatowych, a 
jednostki oświatowe przeszły na nauczanie na odległość – tzw. naukę zdalną. Czas pandemii to 
wielkie wyzwanie dla całego środowiska edukacyjnego, które musiało błyskawicznie dostosować się 
do nowych warunków pracy. Edukacja zdalna będąca jeszcze w 2019 r. tylko uzupełnieniem 
tradycyjnych lekcji  w szkole lub dodatkową opcją usprawniającą proces informacyjno- 
komunikacyjny stała się koniecznością. Rodzice dzieci do lat 8 musieli zapewnić im opiekę 
w godzinach, w których do tej pory wykonywali swoje obowiązki służbowe, przez co większość z nich 
zmuszona była przejść na pracę zdalną lub korzystać z zasiłku opiekuńczego.  

 

PLACÓWKI 
OŚWIATOWE

Szkoły podstawowe

SP3

SP4

SP5 + Pyskolandia

SP6 z Oddz. Integr.

Przedszkola

P1

P2

P3 z Oddz. Integr.

P4

P5

OPP

PLACÓWKI 
OPIEKUŃCZE

Żłobek Miejski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Zdrowia_(Polska)
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W nowej rzeczywistości najważniejsza była realizacja czterech celów: powstrzymanie 
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, realizacja podstawy programowej w zerówkach i szkołach, 
zapewnienie stałego kontaktu z dziećmi i ich rodzicami w zakresie dydaktyczno – wychowawczym 
i psychologiczno – pedagogoicznym oraz jak najszybsze zapewnienie stacjonarnej opieki nauki 
małym dzieciom. 

Infografika 31.  
Priorytety w okresie pandemii w zakresie opiekuńczo - dydaktycznym w 2020 r. 

źródło: opracowanie własne 

 WYCHOWANIE SZKOLNE 

W roku szkolnym 2019/2020 do czterech szkół podstawowych uczęszczało 1 245 uczennic 
i uczniów; liczba oddziałów w szkołach podstawowych wynosiła – 64. 

Tabela 40.  
Liczba uczennic i uczniów oraz oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2019/2020 

 SP nr 3 SP nr 4 SP nr 5 
SP nr 6 z Oddziałami 

Integrującymi 
Razem w roku 
szk. 2019/2020 

Liczba 
dzieci 

260 326 326 333 1245 

Liczba 
oddziałów 

13 16 17 18(*) 64 

l. dzieci/ 
1 oddział 

20 20,37 19,17 18,5 19,45 

 

(*) w tym 8 oddziałów integracyjnych – maksymalnie po 20 uczniów w klasie 

źródło: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Pyskowice w roku szkolnym 2019/2020 

Uczniom klas IV-VI szkół podstawowych, osiągającym wysoką średnią w nauce lub 
osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 
międzyszkolnym, przyznano po ukończeniu każdego semestru „stypendia motywacyjne”. Na 
stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wydatkowano ogółem kwotę 27 292,00 zł. 

Powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej

Realizacja podstawy programowej w zerówkach i szkołach

Stały kontakt z dziećmi i ich rodzicami w zakresie dydaktyczno - wychowawczym
i psychologiczno - pedagogicznym

Jak najszybsze zapewnienie stacjonarnej opieki i nauki małym dzieciom
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Tabela 41.  
Liczba uczniów, którym przyznano stypendia motywacyjne w roku szkolnym 2019/ 2020 r. 

Lp. Nazwa szkoły I sem. II sem. 

1. Szkoła Podstawowa nr 3 17 34 
2. Szkoła Podstawowa nr 4 6 18 
3. Szkoła Podstawowa nr 5 18 33 
4. Szkoła Podstawowa nr 6 z 

Oddz. Integr. 
13 22 

 źródło: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Pyskowice w roku szkolnym 2019/2020 

Gmina realizowała zadania oświatowe ze środków: otrzymywanych z budżetu państwa, 
z budżetu Wojewody Śląskiego, własnych oraz zewnętrznych, które pozyskiwała w celu podniesienia 
poziomu edukacji w mieście. 

Realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego wymagała posiadania właściwych 
warunków organizacyjnych i technicznych, które pozwalały na pełną realizację zadań wynikających 
z podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego. Dlatego, aby realizować proces 
dydaktyczno – wychowawczy w formule stacjonarnej w roku szkolnym 2019/2020 pyskowickie szkoły 
dysponowały następującymi pracowniami dydaktycznymi: komputerowe, językowe, przedmiotowe 
oraz pomieszczenia świetlic i bibliotek. W skład bazy sportowej pyskowickich szkół wchodziły sale 
gimnastyczne, boiska szkolne, a także zmodernizowany w 2019 r. basen przy Szkolne Podstawowej nr 5. 

 

Rokrocznie Gmina przeznacza z budżetu miasta środki na poprawę funkcjonowania 
placówek oświatowych i opiekuńczych. Pomimo znacznych nakładów poniesionych w 2019 r. na 
inwestycje w szkołach, przedszkolach i Żłobku Miejskim związanych m.in. z termomodernizacjami, 
w 2020 r. z budżetu miasta została przeznaczona kwota ok. 1 160 000,00 zł, na ich remonty 
i  inwestycje, w tym 861 273,72 zł z tytułu przebudowy pomieszczeń dydaktycznych i sanitarnych 
w SP5, w związku z projektem pn. „Pyskolandia – wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla 
najmłodszych mieszkańców Pyskowic”. 

Po decyzji Ministra Edukacji Narodowej dotyczącej zmiany sposobu nauki z stacjonarnej na 
tzw. naukę na odległość wyzwaniem stało się zapewnienie wszystkim uczniom i nauczycielom 
dostępu do sprzętu informatycznego umożliwiającego naukę zdalną, a następnie przejście na naukę 
online. Dlatego wszystkie szkoły podstawowe uczestniczyły w projektach grantowych: „Zdalna Szkoła 
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła+” 
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Na podstawie umów pomiędzy Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie a gminą Pyskowice, w ramach projektów zakupiono 61 
laptopów do nauki zdalnej o wartości ogółem 143 905,08 zł. 

 

Pyskowiccy nauczyciele, aby móc uczyć w systemie online, skorzystali natomiast 
z rządowego programu 500 +. W ramach tego programu 136 nauczycieli otrzymało dofinansowanie 
w kwocie do 500 zł na zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania 
lub usługi dostępu do Internetu w celu prowadzenia nauki na odległość. Łączna kwota 
dofinansowania z rządowego programu wsparcia dla nauczycieli w Pyskowicach wyniosła 
66 496,98 zł.  

Na realizację zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 Gmina otrzymała: 

 subwencję oświatową z budżetu państwa, 
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 dotacje celowe na stypendia socjalne i zasiłki szkolne udzielane decyzją burmistrza na wniosek 

rodziców, zgodnie z art. 90d, 90e i 90m ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą nr XXI/154/2012 

Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym: 

− stypendia socjalne dla uczniów, u których dochód w rodzinie na osobę nie przekraczał 
528,00 zł w 2020 r., przyznano 40 uczniom zamieszkałym na terenie gminy Pyskowice, 

− w roku szkolnym 2019/2020 wartość udzielonej pomocy materialnej dla uczniów wyniosła 
36 603,75 zł, z czego 80% pokrywana jest z dotacji celowej z budżetu państwa. 

 Dotacja celowa z budżetu Wojewody Śląskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatkowano ogółem 115 541,75 zł. 

Oprócz subwencji,  dotacji celowych, programów cyfrowych na zakup laptopów do nauki 
na odległość pyskowicki samorząd oraz Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, szkoły, a także 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej starają się w każdym roku szkolnym wykorzystywać możliwości 
zewnętrzne i uczestniczyć w projektach dających szanse na podniesienie oferty edukacyjnej dla dzieci 
na terenie miasta. W 2020 r. w Pyskowicach były m.in. realizowane: 

− Konkurs #OSEWyzwanie, organizowany przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej - wygranie mobilnej pracowni multimedialnej przez SP 4 
w Pyskowicach, 

− Ogólnopolski Konkurs „Cyberbezpieczeństwo - aspekty technologiczne” w ramach Funduszu 
Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych NASK – dofinansowanie do obchodów Dnia Bezpiecznego 
Internetu (kwota 420 zł) przez SP 4 w Pyskowicach, 

− Program #Superkoderzy Fundacji Orange; Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie 
#Superkoderzy i pozyskanie dotacji w wysokości 2 500 zł na roboty edukacyjne przez SP 4 
w Pyskowicach 

− Realizacja projektu „Sukces w zasięgu ręki – rozwój edukacyjny uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Pyskowicach”, 

− Program „Nauka dla Ciebie” realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 
z uwagi na pandemię odbył się w systemie online. 

 

Organizacja edukacji na odległość: 

Pyskowiccy nauczyciele przekonstruowali metodykę pracy na odpowiednią do zdalnej formy 
nauczania. Opracowywali materiały do lekcji zdalnej lub online samodzielnie, jednocześnie w celu 
ich urozmaicenia wykorzystywali również  te materiały, które znajdowały się w sieci, dostępne na 
wolnej licencji (np. e-poręczniki.pl, LearningAps) lub materiały komercyjne udostępnione na 
zasadach wskazanych przez wydawcę. 

Początkowo testowano różne kanały komunikacji elektronicznej, aby zapewnić jak najlepszy 
przepływ informacji. Niektóre ze szkół prowadziły zajęcia używając platform do wymiany plików typu 
GSuite, Zoom,  SP5 e – learning, Microsoft Teams, czy komunikatorów typu Skype, Messenger czy 
WhatsApp, korzystano także z e-dziennika i szkolnych stron internetowych. E-dziennik służył także 
do wymiany informacji między nauczycielami, uczniami  i rodzicami. Po udostępnieniu przez MEN 
platformy G.SuiteClassroom nauka była prowadzona głównie za jej pośrednictwem do czerwca  
w formule głównie zdalnej, a jesienią tylko online. Nauczyciele, aby dodatkowo wzmocnić kontakt 
z uczniami korzystali w dalszym ciągu z innych rozwiązań elektronicznych. Ze sprawozdań nauczycieli 
wynika, że podstawa programowa realizowana była płynnie i systematycznie, w związku z czym nie 
było niebezpieczeństwa jej niezrealizowania. Ponadto umożliwiano uczniom zdalne konsultacje 
z nauczycielami, był to czas, w którym mogli oni uzyskać indywidualne wskazówki do dalszej pracy 
czy dodatkowe ćwiczenia. 
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W edukacji wczesnoszkolnej nauczanie odbywało się poprzez przygotowane i udostępniane  
przez nauczycieli konspekty lekcji, zabawę i edukację interaktywną, linki do materiałów 
edukacyjnych, quizy oraz zasoby interaktywne, dające uczniom możliwość przećwiczenia, 
utrwalenia, samosprawdzenia wiedzy oraz umiejętności. Wykonane prace uczniowie samodzielnie 
lub z pomocą rodziców dokumentowali wysyłając zdjęcia do wychowawcy. Kontakt z wychowawcami 
był codzienny i intensywny, również poprzez e-dziennik lub meet’y na platformie Google Classroom. 
Podobnie odbywał się kontakt nauczycielami języka angielskiego, religii czy języka niemieckiego jako 
języka mniejszości. Ci ostatni nauczyciele proponowali uczniom dodatkowe formy edukacyjne, zaś 
rodzicom pełne kompendium wiedzy dotyczącej konkretnego zagadnienia, wraz z konspektem. 
Pomocą służyli również nauczyciele świetlicy, którzy publikowali na stronie szkół dodatkowe 
materiały do pracy i zabawy z dziećmi oraz proponowali rodzicom konkretne gry edukacyjne, do 
wykorzystania w czasie wolnym. 

Specjaliście prowadzili zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje 
społeczno-emocjonalne, zajęcia terapeutycznych, logopedyczne oraz rewalidacyjne dla uczniów. 
Nauczyciel biblioteki część prac wykonywał „zdalnie”, a część w bibliotece szkolnej. Spore było także 
zainteresowanie uczniów i rodziców poradami pedagogów i psychologów. Główną tematyką rozmów 
był proces rekrutacji do szkół średnich i stres przedegzaminacyjny. Pojawiały się też inne problemy 
natury psychologicznej, związane z przedłużającym się okresem społecznego dystansowania się.  

Od 25 marca 2020 r. do końca roku szkolnego 2019/2020 nauka prowadzona była 
w systemie na odległość. W szkołach w czerwcu zorganizowane zostały konsultacje dla uczniów  
w formie indywidualnych spotkań lub małych grup, o których zostali powiadomieni wszyscy rodzice. 
Spotkania te okazały się bardzo pomocne dla wielu uczniów przez wystawieniem ocen końcowych. 

Przez okres wakacji, jednostki oświatowe dostosowały się do obowiązujących przepisów 
i wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, tak aby przygotować funkcjonowanie nauki oraz placówek oświatowych w roku 
szkolnym 2020/2021 w dwóch warianty funkcjonowania, tj. stacjonarnym i na odległość. Późniejszy 
czas pokazał, iż pomimo rozpoczęcia roku szkolnego w systemie stacjonarnym, to przygotowanie 
dwóch wariantów miało fundamentalne znaczenie, gdyż wirus nie tylko nie odpuścił, lecz zaatakował 
ze zdwojoną siłą i koniecznym było najpierw przejście klas VI-VIII, a w późniejszym okresie również 
I-III na naukę online. 

 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

W 2020 r. na terenie Pyskowic działało pięć przedszkoli. W roku szkolnym 2019/2020 
funkcjonowały 2 4  oddziały do których zapisanych zostało łącznie 583 dzieci. Średnia liczba dzieci 
w oddziałach kształtowała się na poziomie 24,29 wychowanków. Maksymalna liczba dzieci w grupie 
przedszkolnej – to 25. W analizowanym okresie miejsca w przedszkolach wykorzystane były prawie 
w 100%. 

Tabela 42.  
Liczba dzieci i oddziałów w przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020 

 P nr 1 P nr 2 P nr 3 z 
Oddziałami 

Integracyjnymi 

P nr 4 P nr 5 Razem         
w roku szk. 
2019/2020 

Liczba 
uczniów 

75 125 90 125 168 583 

Liczba 
oddziałów 

3 5 4(*) 5 7(**) 24 
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l. uczniów/ 
1 oddział 

25 25 22,5 25 24 24,29 

 

(*) P-3 - w tym 2 oddziały integracyjne liczące nie więcej niż 20 dzieci w grupie, (**)P-5 - w tym 1 
oddział 18 osobowy. 

 źródło: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Pyskowice w roku szkolnym 2019/2020 

Od 1 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 5, w ramach projektu „Pyskolandia - wzrost 
dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Pyskowic”, zaczęły 
funkcjonować 2 oddziały przedszkolne dla 40 dzieci 3-4 letnich (po 20 dzieci w jednym oddziale). 

W analizowanym okresie podczas zajęć stacjonarnych w przedszkolach stosowano różnego typu 
warsztaty oraz programy edukacyjne, m.in.: gry i zabawy logiczno-matematyczne; przygotowanie do 
programowania – unplugged (bez prądu) z domenami Froebla – programowanie na dywanie; dzieci 
ze spektrum autyzmu w przedszkolu, muzyka, ruch, rozwój – „Bumbumkowe poruszanki”; 
różnorodne formy aktywności plastycznej i artystycznej dzieci.  

Dodatkowo dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego mogły w ramach 
edukacji przedszkolnej skorzystać z zajęć m.in.: korekcyjno- kompensacyjnych, rewalidacyjnych oraz 
wczesnego wspomagania rozwoju.  

 

Organizacja edukacji na odległość: 

W okresie pandemii również od 16 marca 2020 r. działalność placówek przedszkolnych 
została ograniczona. Początkowo była to praca zdalna polegająca na pracy dydaktycznej na odległość. 
Nauczyciele przekazywali zadania i materiały edukacyjne w formie tygodniowych modułów 
edukacyjnych oraz zamieszczali efekty prac dzieci za pośrednictwem strony internetowej 
przedszkola. Kontakt z rodzicami odbywał się poprzez skrzynki mailowe utworzone dla 
poszczególnych oddziałów przedszkolnych. W razie potrzeby możliwy był również kontakt 
telefoniczny.  

Pomimo szalejącego wirusa po 20 maja 2020 r. udało się przywrócić opiekę stacjonarną 
w placówkach w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi MZ, GIS, 
MEN wyłącznie dla dzieci rodziców pracujących, którzy nie mogli zapewnić im opieki. Funkcjonowała 
przeważnie 1 grupa licząca do 12 dzieci, z czasem w niektórych przedszkolach utworzono drugą 
grupę. Nauczyciele, którzy nie świadczyli pracy w przedszkolu, pracowali zdalnie przygotowując 
materiały dydaktyczne i udostępniając je rodzicom. Opracowano procedury bezpiecznego pobytu 
dzieci i pracowników w placówce. Rodzice i pracownicy zostali z nimi zapoznani i zobowiązani do 
przestrzegania. Zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, termometry, organ 
prowadzący zapewnił płyny do dezynfekcji i pojemniki na płyny do zawieszenia przy wejściu do 
przedszkola.  

W okresie wakacji zorganizowano w każdej placówce jeden miesięczny dyżur wakacyjny dla 
dzieci rodziców pracujących. Nowo otwarte oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 5 - 
„Pyskolandia” z uwagi na program wsparcia, z którego pozyskano środki na jej funkcjonowanie 
otwarta była jako jedyna przez cały okres wakacyjny. 

Od września przedszkola kontynuowały działalność stacjonarną prowadząc zajęcia 
edukacyjno – opiekuńcze w placówce. Pomimo ograniczeń w oświacie na poziomie podstawowym 
edukacja przedszkolna odbywała się stacjonarnie do końca 2020 r. 
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 OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej jest placówką oświatową finansowaną z dotacji Powiatu 
Gliwickiego udzielanej na mocy porozumienia z Gminą Pyskowice. Prowadzi zajęcia dla uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych z Pyskowic oraz dla uczniów szkół podstawowych z terenu 
Gmin Toszek, Wielowieś i Rudziniec. Celem działalności ogniska jest rozwijanie zainteresowań dzieci 
i młodzieży oraz ich talentów.  

W 2020 r. przy ognisku działało 29 sekcji, na które składały się koła: artystyczne (wokalne, 
teatralne, plastyczne, taneczne i muzyczne), techniczne (informatyczne, multimedialne), naukowe 
(historyczne, matematyczne, polonistyczne i ekologiczne), sportowe. W dobie pandemii utarte 
schematy musiały być zastępowane nowymi rozwiązaniami, dlatego OPP przeorganizowało swoje 
działania, wdrożyło nowoczesne metody pracy i prowadziło zajęcia online oraz uczestniczyło w wielu 
wydarzeniach i konkursach organizowanych wirtualnie. Do takich działań można zaliczyć: 

 Udział Koła Kreatywne Myślenie z SP 5 w Pyskowicach w wirtualnej Nocy Naukowców 
zorganizowanej przez Politechnikę Śląską w Gliwicach oraz w e-PLANETOBUS-ie – 
interaktywnym pokazie nieba zorganizowanym przez centrum Nauki Kopernika w Warszawie; 

 Teatrzyk Pik-Pok działający z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotował dla placówek 
oświatowych powiatu przedstawienie z miłymi słowami dla nauczycieli i pracowników szkół, 
który został im rozesłany w formie filmu; 

 Udział w Wojewódzkim Festiwalu Pieśni i Piosenki.  

OPP jeszcze przed wybuchem pandemii w styczniu 2020 r. organizował przy współpracy 
z Miejską Biblioteką Publiczną oraz MOKiS-em XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Pyskowicach oraz gminach Wielowieś, Toszek, Rudzieniec - uczestniczyło w tym wydarzeniu ponad 
100 wolontariuszy.  

 ŻŁOBEK MIEJSKI 

Na terenie gminy od wielu lat funkcjonuje jedna publiczna placówka opiekuńcza dla dzieci 
do lat 3 – Żłobek Miejski w Pyskowicach przy ul. Paderewskiego 5. Placówka w 2020 r. czynna była 
od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy przez cały rok kalendarzowy, 
z przerwą wakacyjną w miesiącu sierpniu na przeprowadzenie niezbędnych remontów i dezynfekcji 
placówki. Dodatkowo z uwagi na wprowadzone prze Ministerstwo Zdrowia obostrzenia związane 
z walką z epidemią koronawirusa w 2020 r. łącznie przez 51 dni placówka pozostawała zamknięta. 
W momencie luzowania obostrzeń żłobek został ponownie otwarty, początkowo dla dzieci obojga 
rodziców pracujących, a od września 2020 r. dla wszystkich podopiecznych. Opieka stacjonarna 
została utrzymana do końca 2020 r. 

W ostatnich dwóch latach obiekt przeszedł termomodernizację, a pod koniec 2019 r. 
zakończyła się przebudowa budynku polegająca na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania 
fragmentu parteru budynku na dodatkowy oddział dla dzieci, na który miasto pozyskało 
dofinansowanie z rządowego programu „Maluch + 2019”. Dzięki tym staraniom od 3 lutego 2020 r. 
rozpoczął funkcjonowanie nowy oddział dla 24 dzieci. Dodatkowo zakupiono Żłobkobus, którym od 
2020 r. najmniejsi pyskowiczanie mogą odbywać wycieczki po mieście. Z Programu „Maluch+ 2020” 
udało się pozyskać dofinansowanie na jeszcze jedno miejsce, w kwocie 25.400,00 zł. Dzięki 
kompleksowym staraniom do 5 oddziałów Żłobka Miejskiego w 2020 r. uczęszczało już 97 dzieci. 
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7.10.1  Działania proekologiczne 

Działania proekologiczne są to wszystkie działania podejmowane w celu zmiany na lepsze 
warunków życia ludności poprzez poprawę kondycji środowiska naturalnego. Wszelkie działania 
proekologiczne, mające na celu ochronę środowiska, aby były skuteczne muszą być wykonywane 
systematycznie. Dlatego też Pyskowice w 2020 r. kładły duży nacisk na kontynuacje zadań 
rozpoczętych w latach ubiegłych. 

Infografika 32.  
Kierunki działań proekologicznych w gminie Pyskowice w 2020 r. 

źródło: opracowanie własne 

Pyskowicki samorząd w dalszym ciągu dużo uwagi przywiązywał do edukacji mieszkańców 
oraz prowadzenia działań mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. 
Dlatego, jak każdego roku, również w styczniu 2020 r. miasto rozpropagowało ulotki informacyjne 
dotyczące zasad segregacji odpadów. Były one szczególnie ważne, gdyż informowały m.in. o zmianie 
w segregowaniu odpadów dotyczących opakowań wielomateriałowych. Do tej pory odpady te były 
segregowane razem z papierem, a od stycznia 2020 r. należało je umieszczać w pojemnikach 
z tworzywem sztucznym i metalem. Informacje na temat segregacji były również dostępne na stronie 
internetowej Pyskowic oraz w lokalnej gazecie „Przegląd Pyskowicki”.  

Pod koniec 2020 r. Wydział Kultury i Promocji rozpoczął projekt mający na celu sporządzenie 
grafik ekologicznych przypominających o ochronie i dbaniu o środowisko naturalne na lokalnym 
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poziomie, które już w styczniu 2021 r. ozdobiły miejskie wiaty przystankowe. Pandemia usunęła  
w cień wiele ważnych rzeczy. A warto wrócić do spraw, na które każdy z nas ma wpływ. Dbanie  
o czystość wody, powietrza, o otaczającą nas roślinność w dłuższej perspektywie przynosi duże 
korzyści. Zachęcamy więc do zobaczenia prac, chwili refleksji, a później – do podejmowania działań 
proekologicznych, służących nam wszystkim. Warto dodać, że autorką grafik wykorzystanych na 
plakatach jest pyskowiczanka, artystka Ewelina Kędzia. 

Infografika 33.   
Grafiki ekologiczne 

 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

W ramach kampanii edukacyjnych w zakresie segregowania odpadów komunalnych Gmina 
zakupiła dla swoich mieszkańców projekt osłon śmietnikowych w siedmiu wariantach rozmiarowych, 
od najmniejszego o wymiarach 2,35x4,26 m, do największego o wymiarach 7,70 x 4,26 m. Każdy 
mógł za darmo skorzystać z gotowej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, 
a tym samym zagwarantować sobie łatwą adaptację i bezproblemową budowę wiaty. Projekty były 
zgodne z obowiązującymi przepisami  budowlanymi. Wartość dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej zakupionej przez Gminę wyniosła 10 000,00 zł.  

Zgodnie z obowiązującym w 2020 r. systemem odbioru odpadów w Gminie, w zabudowie 
wielorodzinnej, jak co roku rozstawiono pojemniki do segregacji odpadów, w zabudowie 
jednorodzinnej dostarczane były mieszkańcom worki o odpowiednich kolorach, a także udostępniono 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Społeczeństwo sukcesywnie coraz bardziej 
przyzwyczaja się do ich używania. Dzięki temu z roku na rok rośnie poziom recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W roku 2020 udało nam się 
uzyskać poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła na poziomie 56%. 

Ponadto na bieżąco dbano o utrzymanie zieleni na terenie miasta. Z budżetu Gminy co roku 
przeznaczane są duże środki na inwestycje w jej rozwój. W 2020 r.  w ramach nasadzeń zastępczych 
na terenie całego miasta, w tym m. in. przy ul. Jaworowej, ul. Cichej, ul. Matejki na cmentarzu przy 
ul. Poznańskiej posadzono 55 szt. Drzew, tj. graby, jałowce, klony, jawory, akacje. W ramach 
ostatniego etapu rekultywacji składowiska przy ul. Wrzosowej zostały na tym terenie posadzone 234 
drzewa oraz 299 krzewy. 

Pyskowicki Park Miejski wciąż pięknieje i nabiera kolorów. W 2020 r. na dwóch drzewach 
pojawiły się hotele dla owadów oraz kolorowe budki dla ptaków. Wszystkie te starania, aby Park 
Miejski stał się główną wizytówką Pyskowic, docenili internauci w plebiscycie publiczności na 



 

171 

Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego w 2020r., przyznając nam zaszczytne II 
miejsce. 

 

Fot. 62. Budki lęgowe w Parku Miejskim  

źródło: archiwum Urząd Miejski w Pyskowicach 

Od maja 2020 r. w nowym blasku funkcjonuje Plac Poniatowskiego, na którym oprócz 
nowego oświetlenia iluminacyjnego, alejek, urządzeń małej architektury oraz tablic i pomnika 
nasadzono przepiękną roślinności oraz wykonano nowy trawnik.  

Fot. 63. Zieleń na Placu Poniatowskiego po wykonanej w 2020 r. modernizacji 

źródło: archiwum Urząd Miejski w Pyskowicach 
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W 2020 r. samorząd Pyskowic włączył się również w koordynowane przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa Europejskie Dni Dziedzictwa 2020, które w Pyskowicach skupione były w ubiegłym roku 
na cennych, lokalnych pomnikach przyrody. 

Fot. 64. O czym szumią pyskowickie drzewa?” - gra miejska podczas EDD w Pyskowicach 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Gmina kładzie nacisk na ograniczenie niskiej emisji oraz usuwanie azbestu dlatego 
umożliwiła mieszkańcom zarówno pośrednio jak i bezpośrednio różne formy wsparcia finansowego, 
tj. dotacje z budżetu Gminy oraz dotacje z WFOŚiGW (Program Czyste Powietrze). Celem Gminy było 
zachęcanie użytkowników starych pieców węglowych,  by skorzystać z szansy i z pomocą Gminy 
zadbać o czyste powietrze. 

W 2020 r. w ramach dotacji ze środków budżetu Gminy na działania ekologiczne udzielono: 

 16 dotacji na łączną kwotę 45 207,00 zł, na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła 
opalanych paliwem stałym na nowoczesne źródła ciepła; 

 jedną dotację na kwotę 816,48 zł, na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

W wyniku porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach od 1 lutego 2020 r. funkcjonuje 
Pyskowicki Punkt Konsultacyjny dotyczący programu „Czyste Powietrze”. Ten ogólnopolski, rządowy 
program ma na celu udzielenie wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła i walkę ze smogiem 
właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Chętni w 2020 r. korzystali 
z niego również mieszkańcy Pyskowic. W  tym roku z porad Pyskowickiego Punktu Konsultacyjnego 
programu „Czyste Powietrze” skorzystało ok. 80 osób. Wnioski można było składać samodzielnie 
przez internet lub za pośrednictwem punktu konsultacyjnego w Urzędzie. Za pośrednictwem 
naszego Urzędu w 2020 r. zostało złożonych 12 wniosków. Więcej o programie „Czyste Powietrze” 
można przeczytać na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz na stronie Pyskowic 
https://www.pyskowice.pl/program-czyste-powietrze-punkt-konsultacyjny,2020-03-03,l.html 

W celu umożliwienia mieszkańcom bieżącego monitorowania poziomu zanieczyszczeń 
smogowych wzorem lat ubiegłych kontynuowaliśmy obsługę dwóch czujników wskaźnikowych 
zanieczyszczenia powietrza. Zgodnie z danymi z czujników w 2020 r. w związku z przekroczeniem 
stężenia pyłów zawieszonych w Gminie odnotowano:  

 przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 83 - 5 dni z bardzo złą i 11 dni ze złą jakością powietrza,  

 przy pl. Piłsudskiego 1 - 3 dni z bardzo złą i 7 dni ze złą jakością powietrza. 

W roku 2020 r. gmina Pyskowice tak jak w latach ubiegłych wzięła udział w konkursie 
„Powiat Przyjazny Środowisku”. W ramach konkursu otrzymano dotacje z budżetu Powiatu 
Gliwickiego na realizację przedsięwzięć pn.: 

https://www.pyskowice.pl/program-czyste-powietrze-punkt-konsultacyjny,2020-03-03,l.html
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 „Sadzimy drzewa, oszczędzamy wodę bo kochamy przyrodę” w wysokości 2 750,00 zł za 
zajęcie I miejsca – nasadzenie 7 szt. drzew i wymiana 5 szt. spłuczek w toaletach dla dzieci na 
urządzenia wodno-oszczędne na terenie Przedszkola Nr 1 w Pyskowicach, 

 „ALEJA ŻYCIA” w wysokości 1 220,00 zł za wyróżnienie - posadzenie alei z 20. drzewami 
tlenowymi (OXYTREE) w celu poprawy jakości powietrza oraz ochrony środowiska na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach. 

W 2020 r. ukończyliśmy rekultywację IV kwatery składowiska przy ul. Wrzosowej oraz 
wykonaliśmy ostatni etap prac na tym obiekcie związany z ogrodzeniem całego obiektu 
i nasadzeniem zieleni. Zadanie rozpoczęło się w listopadzie 2017 r. po wydaniu decyzji przez 
Marszałka Województwa Śląskiego dot. nałożenia na Gminę obowiązku zamknięcia i rekultywacji 
składowiska przy ul. Wrzosowej. Tym samym wykonaliśmy w całości nałożony obowiązek. Szerzej na 
ten temat w rozdziale 7 pkt 7.11 „Środki Zewnętrzne” i pkt 7.2. „Inwestycje miejskie”.  

7.10.2 System Gospodarowania odpadami komunalnymi z posesji zamieszkałych w gminie 
Pyskowice w 2020 r. 

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Pyskowice został 
wprowadzony z dniem 1 lipca 2013 r. Od tego czasu gminy stały się odpowiedzialne za jego 
organizację zgodnie z przepisami prawa. Nowe zasady miały na celu zapewnienie większego 
porządku, skuteczniejszej segregacji odpadów oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. 

Infografika 34.   
Zadania Gminy w aspekcie ustanowienia gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: opracowanie własne  

art. 3 ust 2 pkt 2 ustawy o odpadach - zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych

art. 3 ust 2 pkt 3 ustawy o odpadach - objęcie wszystkich systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

art. 3 ust 2 pkt 4 ustawy o odpadach - nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi

art. 3 ust 2 pkt 5 ustawy o odpadach - ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych

art. 3 ust 2 pkt 6 ustawy o odpadach - tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla 
wszystkich mieszkańców gminy

art. 3 ust 2 pkt 7 ustawy o odpadach - zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu

art. 3 ust 2 pkt 8 ustawy o odpadach - działania informacyjne i edukacyjne

art. 3 ust 2 pkt 9 ustawy o odpadach - udostępnianie na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo 
przyjęty informacji o systemie gospodarki odpadami komunalnymi

art. 3 ust 2 pkt 10 ustawy o odpadach - dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Dodatkowym obowiązkiem, który gmina Pyskowice dobrowolnie przejęła na siebie jest wyposażenie nieruchomości 
w pojemniki do zbierania odpadów oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
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W gminie Pyskowice systemem objęte zostały nieruchomości zamieszkałe oraz mieszane 
tzn. budynki z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w ramach budynku o przeważającej funkcji 
mieszkaniowej. W 2020 r. odpady od tych właścicieli odbierała wyłoniona w przetargu firma PreZero 
Service Południe Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy mieli 
obowiązek uiszczać opłaty wynikające ze stawki określonej przez Radę Miejską. Od 1 marca  2020 r. 
opłaty zostały zwiększone zgodnie z uchwałą Nr XVII/155/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 
29 stycznia 2020  r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz zwolnienia z części  opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym w Gminie Pyskowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

Po zmianie opłata ta wynosiła: 

− 27,50 zł, gdy odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny,  

− 25,50 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
w kompostowniku przydomowym, 

− 55,00 zł, gdy odpady nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny.  

Dla właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują 
mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne przewidziano odmienny sposób rozliczeń tj. : 

 Od 1 marca 2020 r. uchwalą Nr XVII/156/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 

2020 r. ustalono opłaty: 

− 27,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca - dla nieruchomości zamieszkałych, 

− 1,35 zł za m² miesięcznie - dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na 
której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - stawka dotyczy lokali użytkowych. 

 Od 1 maja 2020 r. uchwalą Nr XIX/179/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie zmiany 

uchwały nr XVII/156/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniono 

opłaty: 

− 1,35 zł za m² miesięcznie - dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na 
której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - stawka dotyczy lokali użytkowych o powierzchni 
mniejszej lub równej 60 m², 

− 0,30 zł za m² miesięcznie - dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na 
której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne -stawka dotyczy lokali użytkowych o powierzchni 
powyżej 60 m², 

Pobierane w 2020 r. przez Gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przeznaczane były w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, tj. odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów, prowadzenie Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, coroczne akcje zbierania wielkogabarytów, usuwanie 
dzikich wysypisk, koszty informacyjno-edukacyjne, koszty administracyjne. Na terenie Gminy, 
w zabudowie wielorodzinnej do segregacji odpadów przeznaczone były pojemniki o pojemności 
1100 l. Pojemniki te zlokalizowane były w tzw. „gniazdach" o odpowiednich kolorach lub naklejkach. 
Z przedmiotowych pojemników mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy, którzy zamieszkiwali 
posesje zamieszkałe i wnosili opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze 
złożonymi deklaracjami. W zabudowie jednorodzinnej były rozdysponowywane worki o pojemności 
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80 l (szkło) i 120 l (pozostałe frakcje) w odpowiednich kolorach. Kolorystyka była zgodna z poniższym 
rysunkiem. 

Infografika 35.   
Segregacja odpadów w gminie Pyskowice w 2020 r. 

źródło: opracowanie własne 

Dodatkowo mieszkańcy mieli możliwość dostarczenia odpadów selektywnie zebranych, 
w tym także niebezpiecznych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który 
w 2020 r. mieścił się przy ul. Zaolszany 3 w Pyskowicach – baza PreZero Service Południe Sp. z o. o. 
z siedzibą w Pyskowicach naprzeciwko sklepu „Towaroteka” lub zamówienia za dodatkową opłatą 
odbioru ww. odpadów bezpośrednio sprzed posesji. Punkt PSZOK czynny był w: 

 poniedziałki od 7.00 do 16.00, 

 czwartki od 10.00 do 19.00, 

 każda ostatnia sobota miesiąca od 8.00 do 13.00. 

W sierpniu 2020 r. zostały zmienione zasady przyjmowania odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych. Obniżono limit tonażowy w ramach opłaty za zagospodarowanie odpadów 
komunalnych do 2 Mg ( 1 Mg = tona).  

W poniższej tabeli pokazano ilość odpadów komunalnych odebranych z terenów gminy 
Pyskowice w latach 2016-2020. Z przedstawionych danych wynika, iż z roku na rok rośnie ilość 
odpadów selektywnie zebranych oraz ilość odpadów zmieszanych. Oznacza to, iż z jednej strony 
świadomość mieszkańców Pyskowic w zakresie segregacji odpadów jest coraz większa, ale z drugiej 
strony produkujemy również coraz więcej śmieci ogółem. 

Tabela 43.   
liść odpadów komunalnych odebranych z terenów Gminy Pyskowice w latach 2016-2020 

Kod 
odebranych 
odpadów 
komunalnych 

Rodzaj 
odebranych 
odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] 

2016 2017 2018 2019 2020 

15 01 01 Opakowania  
z papieru 
i  tektury 

257,78 282,59 307,22 369,23 343,90 

15 01 02 Opakowania  
z tworzysz 
sztucznych 

231,79 254,27 271,32 275,02 344,36 
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źródło: dane Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła z roku na rok jest coraz większy. 

Tabela 44.    
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła w latach 2016-2020 w gminie Pyskowice 
 

Wyróżnienie 2016 2017 2018 2019 2020 

Osiągnięty poziom recyklingu oraz 
przygotowania do ponownego użycia: 
papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i szkła 

27,57% 26% 36,81% 46% 56% 

źródło: dane Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach  

15 01 06 Zmieszane 
odpady 
opakowanio-
we 

22,00 35,00 52,30 1,10 0,04 
 

15 01 07 Opakowania 
ze szkła 

208,89 198,46 176,68 220,62 293,74 

Razem selektywna zbiórka 720,46 770,32 807,52 1028,14 982,04 

20 02 01 Odpady 
ulegające 
biodegradacji 

796,16 756,57 647,73 716,03 971,65 

20 03 01 Niesegrego-
wane 
(zmieszane) 
odpady 
komunalne 

4472,84 4500,21 4525,09 4518,20 4189,35 

20 03 07 Odpady 
wielkogabary-
towe 

221,08 352,81 398,88 459,99 508,74 

17 01 01 Odpady z 
betonu oraz  
z rozbiórek 
i remontów 

263,73 293,25 270,33 321,42 285,75 

20 01 32 Przetermino-
wane leki 

0,52 0,59 1,05 1,83 0,31 
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Efektywne wykorzystanie środków zewnętrznych w pierwszych dwóch latach VIII kadencji 
spowodowało, że tempo i skala rozwoju miasta jest bardzo widoczna. Pyskowice bardzo dobrze 
wykorzystały możliwość, jaką dają środki z Unii Europejskiej, programów rządowych, czy funduszy 
ochrony środowiska. Dotyczy to wszelkiego rodzaju inwestycji - zarówno tych określanych mianem 
"twardych" infrastrukturalnych, jak i w przypadku tzw. "miękkich", dotyczących kwestii społeczno-
kulturalnych. 

W związku z pozyskiwaniem środków zewnętrznych Pyskowice w 2020 r. mogły 

realizować zarówno projekty twarde jak i miękkie. Część z nich była realizowana na przestrzeni dwóch 
lub trzech lat.  

Tabela 45.  
Rodzaje zadań realizowanych w ciągu 2020 r. w gminie Pyskowice ze środków zewnętrznych  

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 

Projekty twarde tzw. inwestycyjne 
przedsięwzięcia wymagające znacznych 
nakładów finansowych zmierzające do 
osiągnięcia materialnego rezultatu w celu 
poprawy stanu środowiska, usprawnienia 
transportu czy poprawy infrastruktury 

Projekty miękkie tzw. nieinwestycyjne 
działania, zmierzające do osiągnięcia 
niematerialnych efektów, mające na celu 
między innymi poprawę systemu oświaty dla 
dzieci i osób dorosłych, walkę z bezrobociem, 
pomoc społeczną, usprawnienie administracji, 
organizowanie wydarzeń kulturalnych  

1. Budowa ul. Lokalnej (wartość zadania: 5 549 
653,00 zł, dofinansowanie: 4 442 618,00 zł 
(80,00 %), 

2. Termomodernizacja budynku byłego 
dworca kolejowego w Pyskowicach – 
zadanie w trakcie realizacji  (wartość 
zadania: 1 986 957,00 zł, dofinansowanie: 
1 887 609,12zł (95,00 %), 

3. Rekultywacja składowiska odpadów przy 
ul. Wrzosowej w Pyskowicach (wartość 
całego zadania: 13 178 373,79 zł, 
dofinansowanie (100,00 %). 

 

1. „Aktywni Razem” – Centrum Wsparcia 
Rodziny (wartość zadania: 653 125,00 zł, 
dofinansowanie: 607 406,25 zł (93,00%) 

2. Program Wieloletni Senior + na lata 2015- 
2020 Moduł II (wartość zadania: 
192 889,12 zł, dofinansowanie: 54 000,00 zł 
(28,00%) 

3. Aby Senior brzmiało dumnie (wartość 
zadania: 916 781,25 zł, dofinansowanie: 
852 606,56 zł (93,00%) 

4. Aktywne Pyskowice (wartość zadania: 
343 375,00 zł, dofinansowanie: 
326 206,25 zł (95,00%) 

5. Skarby teatru z walizki - edukacja i animacje 
z zakresu teatru cieni (wartość zadania: 
39 100,00 zł, dofinansowanie: 30 000,000 zł 
(76,73%) 

6. Pyskowickie legendy i historie ku 
pokrzepieniu serc (wartość zadania: 
30 000,00 zł, dofinansowanie: 30 000,000 zł 
(100,00%) 

7. System usług społecznych dla mieszkańców 
Pyskowic (wartość zadania: 232 750,00 zł, 
dofinansowanie: 216 457,50 zł (93,00%) 

8. Pyskolandia - wzrost dostępności do 
edukacji przedszkolnej dla najmłodszych 
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źródło: dane Wydziału Planowania Przestrzennego i Inwestycji oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach oraz Zespołu Obsługi Palcówek Oświatowych w Pyskowicach 

Szczegółowy wykaz projektów wraz z opisami w podziale na twarde i miękkie projekty 

przedstawiono poniżej. 

 PROJEKTY TWARDE 

Tabela 46.  
Informacja o projekcie pn „Budowa ulicy Lokalnej - (950 mb)” 

mieszkańców Pyskowi (wartość zadania: 
920 337,40 zł, dofinansowanie: 
782 286,79 zł (85,00%) 

9. Zakup nowości wydawniczych (wartość 
zadania: 38 457,00 zł, dofinansowanie: 
13 460,00 zł (35,00%) 

10. Projekt „Sukces w zasięgu ręki – rozwój 
edukacyjny uczniów Szkoły Podstawowej nr 
5 w Pyskowicach” (wartość zadania: 
253 080,30 zł, dofinansowanie: 
227 772,27 zł (90,00%) 

Całkowita wartość zadań: 20 714 983,79 zł 
 
Pozyskane dofinansowanie: 
19 508 600,91 zł 
tj. 94,18% 

Całkowita wartość zadań: 3 619 895,07 zł 
 
Pozyskane dofinansowanie: 
3  140 195,62 zł 
tj.86,75% 

                                       Budowa ulicy Lokalnej (950 mb) 

Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych: 2 626 782 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych: 1 482 503 zł, Fundusz Solidarności Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii: 333 

333,00 zł. 

Wartość projektu: 5 549 653,00 zł Dofinansowanie: 4 442 618,00 zł (80%) 

Opis: W ramach projektu wybudowano : 

− drogę zbiorczą łączącą wykonaną ulicę Lokalną z ul. Wyzwolenia – 950 mb łącznie 
z odwodnieniem; 

− oświetlenie uliczne w ciągu ulicy zbiorczej 1 050 mb; 

− skrzyżowanie na włączeniu drogi zbiorczej do drogi powiatowej nr 2905S (ul. Wyzwolenia) 
wraz z odwodnieniem; 

−  chodnik – 900 m; 

− rów przydrożny – 950 m; 

− zatoki autobusowe – 4 szt. 
Dzięki tej inwestycji uzyskano bezpośrednie połączenie rozbudowującego się dużego osiedla 
domów jednorodzinnych z nowo powstałą strefą aktywizacji gospodarczej, w rejonie skrzyżowania 
DW 901 (ul. Poznańska) z ul. Lokalną. Droga ta będzie również alternatywnym połączeniem 
pomiędzy drogą powiatową nr 2905S łączącą Pyskowice z Brynkiem (skrzyżowanie z DK 11), a DW 
901 biegnącą od Gliwic i łączącą Pyskowice ( skrzyżowanie z DK 40 i DK 94) z Wielowsią i dalej  
z Zawadzkiem. Przy drodze tej powstały również chodniki, co umożliwi pieszym bezpośrednie,  
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źródło: Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 

Tabela 47.  
Informacja o projekcie pn. „Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach” 
 

a zarazem bezpieczne dojście do takich miejsc jak Szkoła Podstawowa nr 6, Przedszkole nr 5, 
Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła oraz pobliskich sklepów.  

 

Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach ( w trakcie realizacji) 

Źródło finansowania: RPO WSL. 2014-2020 poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna 
i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT; budżet państwa 

Wartość projektu: 1 986 957,00 zł Dofinansowanie: 1 887 609,12zł (95,00%) 

Opis: Przedmiotem projektu jest termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła na gazowe 
oraz montaż OZE w postaci instalacji fotowoltaicznej dla budynku byłego dworca kolejowego  
w Pyskowicach. W ramach prac zostanie wykonane: 

− docieplenie ścian zewnętrznych; 

− wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 

− wymiana źródła ciepła na gazowe i modernizacja instalacji CO i c.w.u.; 

− montaż instalacji fotowoltaicznej. 
 

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku, a w szczególności: 

− ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku, a w efekcie obniżenie kosztów 
ogrzewania i oświetlenia; 

− redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawa 
czystości powietrza; poprawa warunków użytkowania obiektu. 

 
Zadanie jest realizowane w ramach inwestycji prowadzonej przez gminę Pyskowice pn. „Stacja 
Kultury – adaptacja, przebudowa i  termomodernizacja budynku byłego dworca kolejowego”. 
W kwietniu 2020 r. w wyniku postępowania przetargowego w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” 
została zawarta umowa z firmą Milimex” S.A. z Siemianowic Śląskich. 
W ramach zawartej umowy w 2020 r. wykonawca robót zlecił wykonanie kompletnej dokumentacji 
projektowej dla tego przedsięwzięcia firmie FS Projekt z Lędzin, która posiada bogate 
doświadczenie w modernizacji tego typu obiektów. W grudniu 2020 r. Starosta Gliwicki wydał 
decyzję o pozwoleniu na budowę, która stała się ostateczna. Na jej podstawie od początku 2021r. 
rozpoczęto w obiekcie roboty budowlane, które zgodnie z kontraktem powinny zakończyć się 
najdalej w grudniu 2022 r. 
 



 

180 

źródło: Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 

Tabela 48.  
Informacje o projekcie pn.„Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Wrzosowej w Pyskowicach ” 

źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 

Łączna wartość zawartej umowy wynosi 7 341 410,58 zł, z czego sama termomodernizacja prawie 
2 mln. zł. Wysokość dofinansowania na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim 
wynosi 1 887 609,12 zł.  
 

Gmina Pyskowice zabiega o pozyskanie dodatkowych środków z RPO WSL 2014-2020 w ramach 
działania 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT 
 

Rekultywacja  składowiska odpadów przy ul. Wrzosowej w Pyskowicach   

Źródła finansowania: WFOŚiGW w Katowicach 

Wartość projektu: 13 178 373,79 zł, 
z czego prace wykonane w 2020r.: 
2 237 426,89 zł 

Dofinansowanie: 13 178 373,79 zł (100,00%), 
z czego dofinansowanie prac wykonanych w 
2020 r.: 2 237 426,89 zł (100,00%) 

Opis: Celem zadania było zamknięcie składowiska odpadów przy ul. Wrzosowej w Pyskowicach. 
Zadanie było realizowane od końca 2017 r. a jego niezbędnymi etapami były rekultywacja kwatery 
III i IV, modernizacja zbiornika odcieków oraz wykonanie prac towarzyszących. W IV kwartale 
2020 r. zakończono prace rekultywacyjne na IV kwaterze składowiska oraz wykonano ostatni etap 
prac, tj. ogrodzenie składowiska i nasadzenie zieleni. Szerzej na ten temat w rozdziale 7 pkt 7.2 
„Inwestycje miejskie”. 
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 PROJEKTY MIEKKIE 

Tabela 49.  
Informacja o projekcie pn. „Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny” 

Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny 

Źródło finansowania: RPO WSL. 2014-2020 poddziałanie 10.2.1;  

Wartość projektu: 653 125,00 zł                        Dofinansowanie: 607 406,25 zł (93,00%) 

Opis: Projekt „Aktywni razem” był projektem komplementarnym do zrealizowanej w 2018 r. 
przebudowy pomieszczeń na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny (CWR) w budynku przy ul. gen. 
Władysława Sikorskiego 83 dofinansowanej z RPO.WSL.2014-2020 poddziałanie 10.2.1. Rozwój 
mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – 
ZIT. Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2020 r. (projekt wydłużony o 90 dni z uwagi na 
pandemię koronawirusa). Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności usług 
społecznych wspierających proces deinstytucjonalizacji w Pyskowicach w okresie trwania projektu. 
Cel projektu został osiągnięty poprzez zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej dzięki 
funkcjonowaniu CWR. Działania CWR wspierali: asystenci rodziny, psycholodzy, w tym psycholog 
dziecięcy, terapeuta, prawnik. Jednocześnie zostało zapewnione wsparcie dla dzieci w postaci 
korepetycji i opieki. Projekt był realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 

źródło: dane Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

Tabela 50.  
Informacja o projekcie pn. „Wieloletni Program „Senior+” na lata 2015-2020 – moduł II” 
 

Wieloletni Program „Senior+” na lata 2015-2020 – moduł II  

Źródła finansowania: budżet państwa – Wieloletni Program „Senior+” na lata 2015-2020 – moduł 
II- zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.  

Wartość projektu: 192 889,12 zł  Dofinansowanie: 54 000,00 zł (28,00%) 

Opis: Utworzony w 2018 r. przy pomocy budżetu państwa Dzienny Dom ,,Senior +” prowadzi 
działania, których celem jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom 
nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej 
aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywizacji ruchowej 
lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności 
od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Przyznane dofinansowanie objęło bieżącą 
działalność Dziennego Domu „Senior +” w 2020 roku. 

źródło: dane Wydziału Spraw Społecznych i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Tabela 51.  
Informacje o projekcie pn. „Aby Senior brzmiało dumnie” 

Aby Senior brzmiało dumnie 

Źródła finansowania: RPO WSL. 2014-2020 poddziałanie 9.2.5; budżet państwa 

Wartość projektu: 916 781,25 zł Dofinansowanie: 852 606,56 zł (93,00%) 

Opis: Głównym celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych 
dla osób powyżej 60 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem z terenu 
miasta Pyskowice. Osoby te zostały objęte usługami społecznymi, miedzy innymi dzięki 
stworzeniu Dziennego Domu Senior+, wdrożeniu systemu teleopieki oraz zapewnieniu wsparcia 
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źródło: dane Wydziału Spraw Społecznych i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach  

Tabela 52.  
Informacje o projekcie pn. „Aktywne Pyskowice” 

źródło: dane Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

 

Tabela 53.  
Informacje o projekcie pn. „Skarby teatru z walizki - edukacja i animacje z zakresu teatru cieni" 

źródło: dane Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

 

Tabela 54.  
Informacje o projekcie pn. „Pyskowickie legendy i historie ku pokrzepieniu serc " 

poprzez opiekunów faktycznych powyższych osób w okresie od marca 2019 r. do kwietnia 2021 r. 

Aktywne Pyskowice 

Źródła finansowania: RPO WSL. 2014-2020 poddziałanie 9.1.4; budżet państwa 

Wartość projektu: 343 375,00 zł Dofinansowanie: 326 206,25 zł (95,00%) 

Opis: Celem projektu jest wzmocnienie potencjału społecznego 25 osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji zawodowych 10 osób wybranych z 25-
osobowej grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach działania Programu 
Aktywności Lokalnej dla Pyskowic oraz wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców miasta 
Pyskowice w okresie 12 miesięcy realizacji projektu. Projekt miał być  realizowany przez MOKiS  
w okresie 12 miesięcy licząc od sierpnia 2019 r., jednak z uwagi na COVID- 19 termin został 
przedłużony do końca października 2020 r. 
Część zaplanowanych zadań została dopasowana do obowiązujących warunków. Pierwotnie 
zaplanowane duże pikniki zostały zastąpione różnorodnymi, mniejszymi wydarzeniami, np. Letni 
Teatr pod Chmurką, Kolorowe Podwórka, Piknik Militarny itp. 
Ogłoszony został konkurs na Inicjatywy Lokalne, z czego wybrano 4 zadania do realizacji: Szyjemy 
maseczki dla Pyskowic,  Zielony Zagonek, Szlakiem Mamutów i Plac Zabaw w Chmurze. 

Skarby teatru z walizki - edukacja i animacje z zakresu teatru cieni 

Źródła finansowania: program Edukacja kulturalna 2020 (Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego) 

Wartość projektu: 39 100,00 zł Dofinansowanie: 30 000,00 zł (76,73%) 

Opis: W ramach projektu zorganizowane zostały m.in.: warsztaty teatralne dla dzieci, seniorów 
i instruktorów teatralnych z zakresu teatru cieni i pokazy spektakli teatralnych z wykorzystaniem 
ww. techniki. Inspiracją do napisania projektu była przekazana Miejskiemu Ośrodkowi Kultury  
i Sportu w Pyskowicach stara walizka teatralna z teatrzykiem cieni odnaleziona w piwnicy jednego 
z pyskowickich przedszkoli. 

Pyskowickie legendy i historie ku pokrzepieniu serc 

Źródła finansowania: program Kultura w sieci (Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego) 

Wartość projektu: 30 000,00 zł Dofinansowanie: 30 000,00 zł (100,00 %) 

Opis: W ramach projektu m.in.: przygotowano i nagrano dwa spektakle on-line „O ks. Adrianie 
Włodarskim" oraz „O pyskowickim Młynarzu" i kilka historii, legend, tekstów historycznych 
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źródło: dane Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu  w Pyskowicach 

Tabela 55.  
Informacje o projekcie pn. „System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic” 

System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic 

 Źródła finansowania: RPO WSL. 2014-2020 poddziałanie 9.2.4; budżet państwa 

Wartość projektu: 232 750,00 zł Dofinansowanie: 216 457,50 zł (93,00%) 

Opis: Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności i zaradności osobistej, w tym 
społecznej, edukacyjnej i zawodowej 25 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dotyczy to 
mieszkańców naszego miasta z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, a realizowane jest 
głównie poprzez zapewnienie wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej oraz 
dostarczenie usług zwiększających mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób 
niesamodzielnych, z niepełnosprawnością w czasie trwania projektu oraz w okresie trwałości. 
Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie 12 miesięcy licząc od 
października 2019 r. 

źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej 

Tabela 56.  
Informacje o projekcie pn. „Pyskolandia - wzrost  dostępności do edukacji przedszkolnej dla 
najmłodszych mieszkańców Pyskowic” 

Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców 
Pyskowic 

Źródło finansowania : RPO WSL. 2014-2020 poddziałanie 11.1.3 

Wartość projektu: 920 337,40 zł Dofinansowanie: 782 286,79 zł (85,00%) 

Opis: Celem projektu jest wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej świadczonej na wysokim 
poziomie poprzez utworzenie w Szkole Podstawowej nr5 w Pyskowicach dwóch nowych oddziałów 
przedszkolnych dla 40 dzieci w wieku 3 – 4 lat oraz wydłużenie godzin pracy nowych oddziałów 
przedszkolnych. Do osiągnięcia tak sformułowanego celu przyczyniło się doposażenie oddziałów 
w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, jak również rozwój kompetencji  
i umiejętności zawodowych nauczycieli w kierunku wspomagania prawidłowego rozwoju 
społeczno – edukacyjnego dzieci. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5. 
Rozpoczął się w I kwartał 2020 r. 

źródło: dane Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach 

Tabela 57.  
Informacje o projekcie pn. „Zakup nowości wydawniczych” 

Zakup nowości wydawniczych 

Źródło finansowania: Narodowy program rozwoju czytelnictwa na lata 2016-2020, Priorytet 1- 
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 

Wartość projektu: 38 457,00 zł Dofinansowanie: 13 460,00 zł (35%) 

Opis: Celem projektu był zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznej oraz jej fili na 
terenie miasta. 

źródło: dane Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach 

 

związanych z Pyskowicami i najbliższą okolicą. W ramach projektu podjęta została współpraca  
z Teatrem Gry i Ludzie z Katowic, Lufcikiem na Korbkę i Teatrem Korez. 
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Tabela 58.  
Informacje o projekcie pn. „Sukces w zasięgu ręki – rozwój edukacyjny uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Pyskowicach” 

Sukces w zasięgu ręki  –  rozwój edukacyjny uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach 

Źródła finansowania: EFS w ramach RPSL i budżet państwa (dotacja celowa) 

Wartość projektu: 253 080,30 zł  Dofinansowanie: 227 772,27 zł (90,00%) 

Opis: Celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej 
realizowanej w Szkole Podstawowej nr 5 w Pyskowicach w powiązaniu z rozwojem kompetencji 
kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz pokonywaniem niepowodzeń szkolnych 
wynikających ze specyficznych potrzeb rozwojowych uczniów. 
 

źródło: dane Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach 

 ZŁOŻONE W 2020 ROKU WNIOSKI O DOFINANSOWANIE 

Aby proces zmian w naszym mieście w dalszym ciągu postępował władze miasta planują 
kontynuować  politykę rozwoju opartą o pozyskanie zewnętrznych źródeł ich finansowania. W 2020 
r. złożyliśmy kolejne wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej, z Państwowego Funduszu 
Celowego, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Programu Uzupełniania Lokalnej 
i  Regionalnej Infrastruktury Kolejowej. 

Tabela 59.  
Złożone w 2020 r. wnioski o dofinansowanie z środków unijnych 
 

Środki Unijne 

Źródło finasowania: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 
poddziałania: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 
publicznej i mieszkaniowej – ZIT. W lutym 2021 r. po weryfikacji formalnej wnioski otrzymały 
pozytywną ocenę i zostały przekazane do oceny merytorycznej. W tych projektach wysokość 
dofinansowania będzie stanowiła 95% kosztów kwalifikowanych bezpośrednio związanych 
z termomodernizacją 
 

Projekt pn. 
„Termomodernizacja budynku 
Ośrodka Rozwiązywania  
Problemów Uzależnień przy 
ul. Kościelnej 13 
w Pyskowicach” 

Wysokość dofinansowania może wynieść do 238.111,60 zł. 

W ramach projektu przewiduje się ocieplenie fundamentów  
i ścian zewnętrznych, docieplenie dachu wraz   robotami  
towarzyszącymi, wymianę stolarki okiennej piętra, likwidację 
piecy węglowych i montaż instalacji centralnego ogrzewania na 
piętrze oraz roboty zewnętrzne niezbędne do wykonania 
termomodernizacji zmierzające do odtworzenia elementów 
zdemontowanych w wyniku prac termomodernizacyjnych. 
 

Projekt pn. 
„Termomodernizacja budynku 
mieszkalno-usługowego przy 
ul. Sikorskiego 83 
w Pyskowicach” 

Wysokość dofinansowania o jakie stara się Gmina wynosi 
486.059,47 zł 

W ramach projektu przewiduje się w kotłowni zastąpienie kotłów 
węglowych gazowymi, ocieplenie i izolację piwnic, ocieplenie 
ścian zewnętrznych z zachowaniem historycznego wyglądu 
elewacji oraz ocieplenie wraz z niezbędną przeróbką dachu. 



 

185 

Dodatkowo zostanie rozebrany wykusz od strony podwórza, 
będący obecnie w złym stanie technicznym, a użytkowo 
nieprzydatny. Poza tym w ramach projektu zostanie częściowo 
wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, zostanie wymieniona 
instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja oświetlenia 
części wspólnych budynku. 
 

Projekt pn. 
„Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej nr 3 
w Pyskowicach” 

Wysokość dofinansowania może wynieść 2.226.464,70 zł 

W ramach projektu przewiduje się ocieplenie i izolację 
przeciwwodną piwnic, ocieplenie ścian zewnętrznych 
z zachowaniem historycznego wyglądu elewacji oraz ocieplenie 
dachu. Ponadto przewiduje się wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, montaż energooszczędnego oświetlenia LED, 
montaż instalacji fotowoltaicznej, a także dodatkowo wykonanie 
drenażu opaskowego wraz z kanalizacją. 
 

 Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, poddziałanie 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność. W ramach Lokalnej Grupy Działania Leśna Kraina Górnego Śląska 

Projekt pn. 
„Zagospodarowanie terenu 
wokół Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu 
w Pyskowicach jako miejsca 
integracji społeczno-
kulturalnej” 

Wysokość dofinansowania może wynieść do 239 322,00 zł 
(46,29%). Już na początku 2021 r. otrzymaliśmy informację, że 
dofinansowanie zostało przyznane. 

Projekt polega na zagospodarowaniu terenu wokół MOKiS 
Pyskowice. Powstaną nowe miejsca parkingowe wraz 
z przestrzenią małej architektury (muzyczny skwer dla dzieci, 
ławki, nasadzenia zieleni). Wartość zadania: 516 976,27 zł. 
 

 

źródło: dane wydziału Planowania Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pyskowicach oraz Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach  

 

Tabela 60.  
Złożone w 2020 r. wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg 
Samorządowych 

Państwowy Fundusz Celowy  

Źródło finasowania: Fundusz Dróg Samorządowych 
 

Projekt pn. „Przebudowa ulicy kard. Stefana 
Wyszyńskiego” 

Projekt polega na przebudowie fragmentu 
dawnej drogi krajowej, a obecnie gminnej ulicy 
kard. Stefana Wyszyńskiego o długości 1125 m 
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Gliwicką – 
Wyzwolenia do skrzyżowania z obwodnicą - 
ulicą Bytomską. W efekcie konstrukcja drogi 
zostanie wzmocniona, jezdnia uzyska stałą 
normową szerokość. Zostanie wykonany 
chodnik, wymienione oświetlenie na LED 
z układem inteligentnego sterowania, a rów 
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 odwadniający zostanie uzupełniony 
kanalizacją deszczową. Złożony wniosek 
zakłada dofinansowanie na kwotę ok. 3,7 
mln zł. 

źródło: dane wydziału Planowania Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 

Tabela 61.  
Złożone w 2020 r. wnioski o dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia  

Źródło finasowania: Fundusz Solidarności  oraz z Program działań na rzecz ograniczenia niskiej 
emisji 
 

Projekt pn. „Modernizacja 
systemu ciepłowniczego miasta 
Pyskowice – podgrupa SWC2 – 
etap II” 

Wysokość dofinansowania może wynieść do 939 067,00 zł 

Projekt polega na zabudowie nowoczesnych węzłów 
kompaktowych w budynkach wielorodzinnych, co spowoduje 
uruchomienie i dostarczanie ciepła wysokoparametrową siecią 
ciepłowniczą w następnym sezonie grzewczym. W ramach 
inwestycji oprócz modernizacji, planuje się również 
przyłączenie jednego budynku do sieci ciepłowniczej. 
Modernizacja istniejącej sieci ciepłowniczej spowoduje 
zmniejszenie strat przesyłowych, ograniczenie do minimum 
możliwości pojawienia się awarii oraz umożliwi rozbudowę 
sieci i przyłączanie kolejnych budynków, w których obecnie 
występują indywidualne źródła ciepła. 

źródło: dane wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Tabela 62.  
Złożone w 2020 r. wnioski o dofinansowanie z Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej 
Infrastruktury kolejowe 

Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej 

Źródło finasowania: Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury kolejowej – 
Kolej + do 2028 roku 
 

Projekt pn. „Odbudowa 
rozebranej linii kolejowej nr 198 
Pyskowice – Pyskowice Miasto 
dla przywrócenia połączenia na 
trasie: Katowice – Gliwice – 
Pyskowice Miasto” 

Wysokość dofinansowania może wynieść 145 mln. zł ( 100% 
kosztów, z czego: 85% z programu „Kolej +” oraz 15%    
w ramach wkładu własnego pokryje Górnośląsko-
Zagłębiowska Metropolia 

Efektem tych procesów będzie wzrost spójności 
komunikacyjnej oraz społeczno-gospodarczej zachodniej części 
województwa. Szacowane koszty przedsięwzięcia wynoszą 145 
mln zł. 

źródło: dane wydziału Planowania Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pyskowicach  
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Na koniec warto wspomnieć, iż pod koniec 2020 r. Gmina zawarła umowę z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego na udzielenie wsparcia finansowego budowy trzeciego budynku 
mieszkalnego, realizowanego przez Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. 
o. w Tarnowskich Górach. Uzyskane dofinansowanie  w wysokości 1 023 974,15 zł zostanie 
przekazane inwestorowi – MTBS sp. z o. o. po zakończeniu realizacji, na pokrycie części kosztów 
przedsięwzięcia wynoszących ogółem 5 119 870,77 zł. W ramach tej inwestycji powstaną 22 
mieszkania oraz 8 wydzielonych stanowisk garażowych na poziomie piwnic. Dostępne będą 
mieszkania jedno, dwu i trzy pokojowe w metrażach od 37,30m2 do 78,40 m2. Zakończenie 
inwestycji planowane jest w III kwartale 2022 r. 

Fot. 65. Budowa trzeciego budynku wielomieszkaniowego pomiędzy ulicami Poniatowskiego 
i Strzelców Bytomskich w Pyskowicach 

źródło: Dane Wydziału Planowania Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, fot. Archiwum Urzędu 
Miejskiego w Pyskowicach 
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Tabela 63.  
Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pyskowicach podjętych w 2020 roku 
 

Nr uchwały 
 Data 
podjęcia 

Tytuł uchwały  Informacja dot. wykonania  uchwały 

XVII/153/2020 29.01.2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie 
porozumienia z Powiatem 
Gliwickim w sprawie 
finansowania Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej 
w Pyskowicach przez 
Powiat Gliwicki w 2020 
roku 

Podjęcie uchwały było podstawą do 
zawarcia porozumienia z Powiatem 
Gliwickim w sprawie przekazania środków 
finansowych na prowadzenie OPP 
w Pyskowicach (Porozumienie zawarto 
w dniu 17 lutego 2020 r.). Porozumienie 
zostało opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego 
w dniu 3 marca 2020 r. r. poz. 1840. 

XVII/154/2020 29.01.2020 w sprawie zaliczenia dróg 
położonych na terenie 
Miasta Pyskowice do 
kategorii dróg gminnych  

Uchwała weszła w życie 21.02.2020r. Na 
mocy uchwały do kategorii dróg gminnych 
zostało zaliczonych 12 odcinków dróg. Tym 
samym drogi te stały się drogami 
publicznymi. 

XVII/155/2020 29.01.2020 w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
w Gminie Pyskowice, 
ustalenia stawki tej opłaty 
oraz zwolnienia w części 
z opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości 
zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi 
kompostujących 
bioodpady stanowiące 
odpady komunalne 
w kompostowniku 
przydomowym  

Uchwała weszła w życie 14.01.2020 r. 
Uchwała dotyczyła zmiany stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Obowiązująca opłata: 27,50 zł miesięcznie 
od jednego mieszkańca od właścicieli 
nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy. 
Zwalnia się w części opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym w wysokości 2,00 zł 
miesięcznie od stawki opłaty 27,50zł. Jeżeli 
właściciel nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, 
ustalono stawkę w wysokości 55,00 zł 
miesięcznie od jednego mieszkańca. 

XVII/156/2020 29.01.2020 w sprawie postanowienia 
o odbieraniu odpadów 
komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, 
które w części stanowią 
nieruchomość, na której 

Uchwała weszła w życie 14.02.2020 r. 
Ustalono opłatę od właścicieli 
nieruchomości, które w części stanowią 
nieruchomość, na której zamieszkują 
mieszkańcy, a w części nieruchomość, na 
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zamieszkują mieszkańcy, a 
w części nieruchomość, 
na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne oraz 
sposobu obliczenia opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
na terenie tych 
nieruchomości i ustalenia 
stawki opłaty dla tych 
nieruchomości 

której nie zamieszkują mieszkańcy a 
powstają odpady komunalne w wysokości: 

− dla nieruchomości zamieszkałych 
27,50 zł miesięcznie od jednego 
mieszkańca, jeżeli odpady nie są 
zbierane w sposób selektywny - 
55,00zł, 

− dla części nieruchomości na której nie 
zamieszkują mieszkańcy, a prowadzona 
jest działalność: jako iloczyn 
powierzchni użytkowej lokalu i wynosi 
1,35 zł za m², jeżeli odpady nie są 
zbierane w sposób selektywny - 2,70 zł 
za m². 

XVII/157/2020 29.01.2020 w sprawie określenia 
wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli 
nieruchomości 
zamieszkałych 
i nieruchomości, które 
w części stanowią 
nieruchomość, na której 
zamieszkują mieszkańcy, 
a w części nieruchomość, 
na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne oraz 
określenia warunków 
i trybu składania 
deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
za pomocą środków 
komunikacji 
elektronicznej 

Uchwała weszła w życie 14.02.2020 r. 
Wprowadzono nowy wzór deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi - sposób 
odpadów: selektywny, zwolnienie w części 
z opłaty z tytułu posiadania 
kompostownika. 

XVII/158/2020 29.01.2020 w sprawie dokonania 
zmian budżetu miasta na 
2020 rok 

Uchwała została wykonana. 

XVII/159/2020 29.01.2020 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2020-
2027  

Uchwała została wykonana. 

XVIII/160/2020 27.02.2020 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego 
fragmentu gminy 

Uchwała została ogłoszona w dniu 
04.03.2020 r. w Dzienniku Urzędowym 
Woj. Śląskiego poz. 1877. Przyjęta do 
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Pyskowice dla obszaru 
położonego w rejonie 
ul. Wrzosowej  

realizacji jako prawo miejscowe – 
obowiązuje od dnia  18.03.2020 r. 

XVIII/161/2020 27.02.2020 w sprawie określenia 
wzoru wniosku o wypłatę 
dodatku energetycznego  

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 
1878 w dniu 04.03.2020r. - wzór wniosku 
o wypłatę dodatku energetycznego 
obowiązuje w Gminie Pyskowice. 

XVIII/162/2020 27.02.2020 w sprawie przyjęcia 
Wieloletniego Programu 
Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy Pyskowice na lata 
2020-2024 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 
1879. w dniu 03.03.2020r. z dniem 
19.03.2020r. weszła w życie. Wieloletni 
program opracowany został na okres 
pięciu lat do roku 2024 i szczególności 
zawiera: 
1) prognozę dotyczącą wielkości oraz 

stanu technicznego zasobu 
mieszkaniowego gminy 
w poszczególnych latach; 

2) analizę potrzeb oraz plan remontów 
i modernizacji wynikający ze stanu 
technicznego budynków i lokali, 
z podziałem na kolejne lata; 

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych 
latach; 

4) zasady polityki czynszowej oraz 
warunki obniżania czynszu; 

5) sposób i zasady zarządzania lokalami 
i budynkami wchodzącymi w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy oraz 
przewidywane zmiany w zakresie 
zarządzania mieszkaniowym zasobem 
gminy w kolejnych latach; 

6) źródła finansowania gospodarki 
mieszkaniowej w kolejnych latach; 

7) wysokość wydatków w kolejnych 
latach, z podziałem na koszty bieżącej 
eksploatacji, koszty remontów oraz 
koszty modernizacji lokali i budynków 
wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy, koszty zarządu 
nieruchomościami wspólnymi, których 
gmina jest jednym ze współwłaścicieli, 
a także wydatki inwestycyjne; 

8) opis innych działań mających na celu 
poprawę wykorzystania 
i racjonalizację gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy, 
a w szczególności: 
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a) niezbędny zakres zamian lokali 
związanych z remontami 
budynków i lokali, 

b) planowaną sprzedaż lokali. 

XVIII/163/2020 27.02.2020 w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Pyskowice 

Uchwała weszła w życie 18.03.2020r. 
W oparciu o uchwałę realizowano Program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Pyskowice. 
Podpisano umowy z następującymi 
wykonawcami na realizację zadań 
wynikających z ww. programu: 

− Przychodnia Weterynaryjna Stanisław 
Marszałek, ul. Czyżyków 9, 44-120 
Pyskowice, 

− PHU „KONKRET” Anna Kornas, 
ul. Wyczółkowskiego 34/1, 41-902 
Bytom, 

− Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno-
Handlowych-Wielobranżowych "GABI" 
– GABRIELA BARTOSZEK z siedzibą 
w Żędowicach, ul. Dworcowej 24. 

Uchwała wykonana 

XVIII/164/2020 27.02.2020 w sprawie zmiany 
uchwały nr XVII/157/2020 
Rady Miejskiej 
w Pyskowicach z dnia 29 
stycznia 2020 r. w sprawie 
określenia wzoru 
deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli 
nieruchomości 
zamieszkałych 
i nieruchomości, które 
w części stanowią 
nieruchomość, na której 
zamieszkują mieszkańcy, 
a w części nieruchomość, 
na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne oraz 
określenia warunków 
i trybu składania 
deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
za pomocą środków 

Uchwała weszła w życie z dniem 
18.03.2020r. 
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komunikacji 
elektronicznej 

XVIII/165/2020 27.02.2020 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej 
Powiatowi Gliwickiemu 
na wykonanie zadania 
p.n. Naprawa schodów 
i murku oporowego 
w pasie drogowym 
ul. Powstańców Śląskich 
wraz z remontem 
chodnika 

Na mocy uchwały udzielono Powiatowi 
Gliwickiemu pomocy finansowej w kwocie 
150.000,00 zł. 

XVIII/166/2020 27.02.2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie 
porozumienia z Powiatem 
Gliwickim w sprawie 
powierzenia Gminie 
Pyskowice prowadzenia 
zadania p.n. Naprawa 
schodów i murku 
oporowego w pasie 
drogowym 
ul. Powstańców Śląskich 
wraz z remontem 
chodnika 

Zawarto Porozumienie z Powiatem 
Gliwickim.  

XVIII/167/2020 27.02.2020 w sprawie zasad 
udzielania w 2020 roku 
dotacji celowej z zakresu 
ochrony środowiska 
w ramach konkursu 
„Pyskowice - ekologia 
wpisana w rozwój” 

Uchwała weszła w życie z dniem 
18.03.2020 r. W oparciu o uchwałę 
udzielono dotacji celowej z zakresu 
ochrony środowiska w ramach konkursu 
"Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój" 
na realizację zadania: pn. „Zakup i montaż 
wolnostojących kolektorów słonecznych – 
lamp solarnych hybrydowych 
pozyskujących energię słoneczną na 
potrzeby oświetlenia alei ogrodowych oraz 
parkingów na terenie ROD WITAMINKA 
w Pyskowicach przy ul. Działkowej”. 
Podpisano umowę z ROD WITAMINKA 
w Pyskowicach przy ul. Działkowej. 
Uchwała wykonana. Łączna kwota dotacji 
49.593,60 zł. 

XVIII/168/2020 27.02.2020 w sprawie przejęcia przez 
Gminę Pyskowice od 
Powiatu Gliwickiego 
zadania utrzymania 
zieleni przydrożnej 
w pasach drogowych dróg 
powiatowych 
zlokalizowanych na 

Nie zawarto porozumienia z Zarządem 
Dróg Powiatowych, Zarząd Dróg 
Powiatowych realizował zadanie 
samodzielnie. 
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terenie Gminy Pyskowice 
w 2020 roku  

XVIII/169/2020 27.02.2020 w sprawie dokonania 
zmian budżetu miasta na 
2020 rok 

Uchwała została wykonana. 

XVIII/170/2020 27.02.2020 sprawie odwołania 
Skarbnika Miasta 
Pyskowice 

Uchwała została wykonana. 

XVIII/171/2020 02.03.2020 sprawie powołania 
Skarbnika Miasta 
Pyskowice 

Uchwała została wykonana. 

XIX/172/2020 26.03.2020 w sprawie przyjęcia 
Programu Aktywności 
Lokalnej dla Miasta 
Pyskowice "Aktywne 
Pyskowice" 

Program Aktywności Lokalnej 
w Pyskowicach realizowany był w oparciu 
o projekt pt. „Aktywne Pyskowice” 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX 
Włączenie społeczne, Działanie 9.1 
Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.4. 
Program Aktywności Lokalnej Pyskowic był 
ściśle powiązany celem głównym projektu 
„Aktywne Pyskowice”, którym było 
wzmocnienie potencjału społecznego osób 
zagrożonym wykluczeniem społecznym, 
podniesienie ich kompetencji zawodowych 
oraz wzmocnienie aktywności społecznej 
mieszkańców Miasta Pyskowice. Program 
był realizowany do końca realizacji 
projektu tj. do 30 lipca 2020 r. 

XIX/173/2020 26.03.2020 w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny 
nalata 2020-2022  

Uchwała w trakcie realizacji. 

XIX/174/2020 26.03.2020 w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie 
ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach 
chronionych  

Rozstrzygnięcie nadzorcze - stwierdzenie 
nieważności uchwały. 

XIX/175/2020 26.03.2020 w sprawie zasad 
wynajmowania lokali 
użytkowych stanowiących 
własność Gminy 
Pyskowice  

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 
2800. w dniu 31.03.2020r. Przyjęta do 
realizacji jako prawo miejscowe. Uchwała 
została unieważniona w części - 
Wojewoda Śląski wydał Rozstrzygnięcie 
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nadzorcze Nr NPII.4131.1.438.2020 z dnia 
29.04.2020r. 

XIX/176/2020 26.03.2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie 
kolejnych umów 
dzierżawy na czas 
oznaczony nie dłuższy niż 
3 lata 

Zawarto kolejne umowy 
z dotychczasowymi dzierżawcami na okres 
do 3 lat. 

XIX/177/2020 26.03.2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie 
nieruchomości 
gruntowych 

Nieruchomości oznaczone działkami o 
numerach ewidencyjnych: 1/180, 1/181 
i 1/182 zostały zbyte  
(w drodze przetargów ograniczonych) na 
podstawie umów sprzedaży z 15.10.2020r. 
- aktów notarialnych Rep. A nr: 
2919/2020, 2928/2020 i 2936/2020. 

XIX/178/2020 26.03.2020 w sprawie zasad 
przyznawania dotacji 
celowej na pokrycie 
kosztów zmiany 
systemów grzewczych 
w roku 2020  

W oparciu o uchwałę podpisano łącznie 21 
umów o przyznanie dotacji na pokrycie 
kosztów zmiany systemów grzewczych. 
Udzielono dotacji 16 mieszkańcom 
Pyskowic na łączną kwotę 45.207,00 zł. 

XIX/179/2020 26.03.2020 w sprawie zmiany 
uchwały nr XVII/156/2020 
Rady Miejskiej 
w Pyskowicach z dnia 
29stycznia 2020 r. 
w sprawie postanowienia 
o odbieraniu odpadów 
komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, 
które w części stanowią 
nieruchomość, na której 
zamieszkują mieszkańcy, 
a w części nieruchomość, 
na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne oraz 
sposobu obliczenia opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
na terenie tych 
nieruchomości i ustalenia 
stawki opłaty dla tych 
nieruchomości  

Uchwała weszła w życie 14.04.2020 r. 
Nastąpiła zmiana uchwały i ustalono 
następujący sposób opłat: - dla części 
nieruchomości na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a prowadzona jest działalność: 
jako iloczyn powierzchni użytkowej lokalu 
i stawki wynoszącej: 
1. dla lokali użytkowych o powierzchni 
mniejszej lub równej 60 m²: 1,35 zł za m² - 
dla lokali niesegregujących odpady wynosi 
2,70 zł od m²; 
2. dla lokali użytkowych o powierzchni 
większej niż 60 m²: 1,35 zł od 1m² 
powierzchni do 60m² - dla lokali 
niesegregujących odpady wynosi 2,70 zł za 
m² 0,30 zł od 1m² powierzchni powyżej 
60m² - dla lokali niesegregujących odpady 
wynosi 0,60 zł za m². 

XIX/180/2020 26.03.2020 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej 
Powiatowi Gliwickiemu 
na wykonanie zadania 
p.n. "Przebudowa mostu 

Uchwała niezrealizowana z uwagi na 
przedłużenie przez Powiat Gliwicki 
realizacji umowy na wykonanie 
dokumentacji projektowej do roku 2021. 
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w ciągu drogi powiatowej 
nr 2985S - ul. 
Powstańców Śląskich 
w Pyskowicach- 
dokumentacja 
projektowa"  

XIX/181/2020 26.03.2020 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej 
Powiatowi Gliwickiemu 
na wykonanie zadania 
p.n. "Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 2985 S -ul. 
Powstańców Śląskich 
w Pyskowicach".  

Uchwała niezrealizowana z uwagi na 
przesunięcie przez Powiat Gliwicki 
realizacji zadania na rok 2021. 

XIX/182/2020 26.03.2020 w sprawie regulaminu 
cmentarza komunalnego  

Uchwała uchylona przez Nadzór. 

XIX/183/2020 26.03.2020 w sprawie ustalenia opłat 
cmentarnych  

Uchwała weszła w życie z dniem 
14.03.2020 r. Ustalono podwyżkę opłat za 
korzystanie z cmentarza komunalnego. 

XIX/184/2020 26.03.2020 w sprawie przyjęcia 
regulaminu określającego 
zasady i tryb korzystania 
z toalet publicznych na 
terenie gminy Pyskowice  

Uchwała weszła w życie z dniem 
14.03.2020 r. Przyjęto zasady i tryb 
korzystanie z toalet publicznych przy 
ul. Poniatowskiego 1a i Powstańców 
Śląskich. 

XIX/185/2020 26.03.2020 w sprawie opłat za 
korzystanie z toalet 
publicznych  

Uchwała weszła w życie z dniem 
14.03.2020 r. Ustalono opłatę za 
korzystanie z toalety publicznej przy 
ul. Poniatowskiego 1a. 

XIX/186/2020 26.03.2020 w sprawie uchylenia 
uchwały Rady Miejskiej 
w Pyskowicach Nr 
XVIII/168/2020 z dnia 
27  lutego 2020 r. 
w sprawie przejęcia przez 
Gminę Pyskowice w 2020 
r. od Powiatu Gliwickiego 
zadania utrzymania 
zieleni przydrożnej w 
pasach drogowych dróg 
powiatowych 
zlokalizowanych na 
terenie Gminy Pyskowice  

Nie zawarto porozumienia z Zarządem 
Dróg Powiatowych, Zarząd Dróg 
Powiatowych realizował zadanie 
samodzielnie. 

XIX/187/2020 26.03.2020 w sprawie dokonania 
zmian budżetu miasta na 
2020 r.  

Uchwała została wykonana. 

XIX/188/2020 26.03.2020 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 

Uchwała została wykonana. 
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Finansowej na lata2020-
2027  

XIX/189/2020 26.03.2020 w sprawie odwołania 
członka kolegium 
redakcyjnego 
samorządowej gazety 
lokalnej pn.: "Przegląd 
Pyskowicki"  

Uchwała została wykonana. 

XIX/190/2020 26.03.2020 w sprawie powołania 
członka kolegium 
redakcyjnego 
samorządowej gazety 
lokalnej pn.: "Przegląd 
Pyskowicki"  

Uchwała została wykonana. 

XX/191/2020 30.04.2020 w sprawie nadania nazwy 
terenowi zieleni  

Uchwała została wykonana. 

XX/192/2020 30.04.2020 w sprawie zwolnień 
z podatku od 
nieruchomości  

Uchwała została podjęta na mocy 
przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. Na podstawie 
przedmiotowej uchwały w 2020 roku 
udzielono 23 podmiotom zwolnień 
podatkowych na łączną kwotę 21 975,16 zł 

XX/193/2020 30.04.2020 w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej w 
Pyskowicach nr 
XVIII/165/2020 z dnia 27 
lutego 2020 r. w sprawie 
udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi 
Gliwickiemu na 
wykonanie zadania p.n. 
"Naprawa schodów 
i murku oporowego 
w pasie drogowym 
ul. Powstańców Śląskich 
wraz z remontem 
chodnika"  

Zmieniono kwotę udzielonej pomocy 
z 150.000,00zł na kwotę 161.250,00zł. 

XX/194/2020 30.04.2020 w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej 
w Pyskowicach nr 
XVIII/166/2020 z dnia 
27 lutego 2020 r. 
w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie 

Wysokość dotacji celowej z kwoty 
200.000,00 zł zmieniono na kwotę 
222.500,00zł. 
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porozumienia z Powiatem 
Gliwickim w sprawie 
powierzenia Gminie 
Pyskowice prowadzenia 
zadania p.n. "Naprawa 
chodów i murku 
oporowego w pasie 
drogowym 
ul. Powstańców Śląskich 
wraz z remontem 
chodnika".  

XX/195/2020 30.04.2020 w sprawie rozwiązania 
spółki Zaolszany spółka 
z ograniczoną 
odpowiedzialnością.  

Rozpoczęto proces likwidacji spółki. 
Zadania spółki zostały powierzone MZBM 
– TBS w Pyskowicach. 

XX/196/2020 30.04.2020 w sprawie dokonania 
zmian budżetu miasta na 
2020 r  

Uchwała została wykonana. 

XX/197/2020 30.04.2020 w sprawie ustalenia 
wysokości diet dla 
radnych Rady Miejskiej 
w Pyskowicach w okresie 
od 1.05.2020 r. do 
31.08.2020 r.  

Uchwała została wykonana. 

XXI/198/2020 28.05.2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na wniesienie przez 
Gminę Pyskowice dopłat 
do kapitału rezerwowego 
w Spółce Zaolszany Sp z o. 
o.  

Dopłata do spółki została wniesiona 
w kwocie 200 000,00 zł. 

XXI/199/2020 28.05.2020 w sprawie regulaminu 
cmentarza komunalnego  

Uchwała weszła w życie z dniem 
17.06.2020 r. Przyjęto regulamin 
cmentarza komunalnego poszerzonego 
o  rodzaje miejsc pochówku. 

XXI/200/2020 28.05.2020 w sprawie zmiany 
uchwały nr XVII/157/2020 
Rady Miejskiej 
w Pyskowicach z dnia 29 
stycznia 2020 r. w sprawie 
określenia wzoru 
deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli 
nieruchomości 
zamieszkałych 
i nieruchomości, które 
w części stanowią 

Uchwała weszła w życie 18.06.2020 r. 
Wprowadzono nową deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi - nastąpiła 
zmiana dotycząca opłat dla 
nieruchomości, która w części stanowi 
nieruchomość zamieszkałą, a w części 
nieruchomość niezamieszkałą - przyjęte 
podziały powierzchni lokali 
niezamieszkałych: do 60 m² i powyżej 
60 m². 
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nieruchomość, na której 
zamieszkują mieszkańcy, 
a w części nieruchomość, 
na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne oraz 
określenia warunków 
i trybu składania 
deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
za pomocą środków 
komunikacji 
elektronicznej  

XXI/201/2020 28.05.2020 w sprawie dokonania 
zmian budżetu miasta na 
2020 r.  

Uchwała została wykonana. 

XXI/202/2020 28.05.2020 w sprawie dokonania 
zmian budżetu miasta na 
2020 r.  

Uchwała została wykonana. 

XXI/203/2020 28.05.2020 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata2020-
2027  

Uchwała została wykonana. 

XXI/204/2020 28.05.2020 w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

Petycja została złożona przez 
przedsiębiorców działających na terenie 
Gminy Pyskowice i dotyczyła obniżki 
stawek podatku od nieruchomości. Rada 
Miejska po rozpatrzeniu petycji uznała ją 
za niezasadną. 

XXI/205/2020 28.05.2020 w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

Petycja złożona przez przedsiębiorców 
działających na terenie Gminy Pyskowice 
dotycząca zwolnienia od podatku od 
nieruchomości w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19. Rada 
Miejska rozpatrzyła petycję 
i poinformowała wnioskodawców, że 
wszystkie postulaty zawarte w petycji 
zostały ujęte w podjętej przez Rade 
Miejską uchwale nr XX/192/2020 z dnia 
20.04.2020 r. w sprawie zwolnień od 
podatku. 

XXI/206/2020 28.05.2020 w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

Rada Miejska rozpatrzyła petycję złożoną 
przez TAURON Dystrybucja S.A dotyczącą 
podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości, w celu 
wsparcia przedsiębiorców w związku 
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z trwającą epidemią COVID – 19. Pismem z 
dnia 1 czerwca 2020 r. przekazano 
wnioskodawcy ww. uchwałę. Rada Miejska 
w uzasadnieniu do uchwały 
poinformowała wnioskodawców 
o podjęciu w dniu 30 kwietnia 2020 r 
uchwały w sprawie zwolnień z podatku od 
nieruchomości. 

XXI/207/2020 28.05.2020 w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

Petycja została złożona przez 
przedsiębiorców działających na terenie 
Gminy Pyskowice i dotyczyła uchwały Rady 
Miejskiej nr XVII/156/2020 w sprawie 
postanowienia o odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, które w części stanowią 
nieruchomość, na której zamieszkują 
mieszkańcy, a w części nieruchomość, na 
której nie zamieszkują mieszkańcy 
a powstają odpady komunalne oraz 
sposobu obliczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na terenie tych nieruchomości i ustalenia 
stawki opłaty dla tych nieruchomości. 
Petycja nie została uwzględniona, o czym 
poinformowano wnioskodawców pismem 
z dnia 1 czerwca 2020 r.   

XXI/208/2020 28.05.2020 w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

Rada Miejska rozpatrzyła petycję złożoną 
przez mieszkańców Pyskowic w sprawie 
obniżenia wysokości opłaty za odbiór 
śmieci.  
Petycja nie została uwzględniona przez 
Rade Miejską, o czym przewodnicząca 
Rady Miejskiej poinformowała 
wnioskodawców pismem z dnia 1 czerwca 
2020 r.  

XXII/209/2020 25.06.2020 w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Miasta 
Pyskowice wotum 
zaufania  

Rada Miejska udzieliła wotum zaufania 
Burmistrzowi Miasta. 

XXII/210/2020 25.06.2020 w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia 
sprawozdania 
finansowego oraz 
sprawozdania z 
wykonania budżetu 
miasta Pyskowice za rok 
2019 

Uchwała została wykonana. 

XXII/211/2020 25.06.2020 w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Miasta 

Uchwała została wykonana. 
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Pyskowice absolutorium 
z tytułu wykonania 
budżetu miasta za 2019 r. 

XXII/212/2020 25.06.2020 w sprawie określenia 
średniej ceny jednostki 
paliwa w gminie 
Pyskowice na rok szkolny 
2020/2021 

Uchwała została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego w dniu 30 czerwca 2020 r. poz. 
5113. 

XXII/213/2020 25.06.2020 w sprawie wprowadzenia 
zasad wsparcia dla 
podmiotów 
wynajmujących lokale 
użytkowe stanowiące 
zasoby gminne w związku 
z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych.  

Uchwała została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego w dniu 30 czerwca 2020r. poz. 
5114, weszła w życie 14.07.2020r. 
obowiązywała do dnia 31.12.2020r. 
określała zasady umorzenia należności 
czynszowych obejmujących należność 
główną, odsetki ustawowe za opóźnienie 
oraz rekompensatę, o której mowa w art. 
10 ustawy z dnia 8 marca 2013r. 
O przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

XXII/214/2020 25.06.2020 w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego 
na drogach gminnych na 
terenie miasta Pyskowice.  

Uchwała miała ustalić stawki opłat za 
zajęcie pasa drogowego. Rozstrzygnięciem 
nadzorczym z dnia 29.07.2020 r. uchwała 
została unieważniona. 

XXII/215/2020 25.06.2020 w sprawie dokonania 
zmian budżetu miasta na 
2020 r  

Uchwała została wykonana. 

XXII/216/2020 25.06.2020 w sprawie dokonania 
zmian budżetu miasta na 
2020 r  

Uchwała została wykonana. 

XXII/217/2020 25.06.2020 w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie 
Statutu Miasta Pyskowice.  

Uchwała została opublikowana Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego w 
dniu 30 czerwca 2020 r. poz.5135. 

XXIII/218/2020 27.08.2020 w sprawie określenia 
trybu i sposobu 
powoływania 
i odwoływania członków 
Zespołu 
Interdyscyplinarnego 
w Pyskowicach oraz 
szczegółowych warunków 
jego funkcjonowania  

Rozstrzygnięcie nadzorcze - stwierdzenie 
nieważności uchwały. 

XXIII/219/2020 27.08.2020 w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie 
ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia 

Uchwała realizowana na bieżąco. 
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odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia i 
mieszkaniach chronionych  

XXIII/220/2020 27.08.2020 w sprawie przystąpienia 
Miasta Pyskowice do 
realizacji Programu 
"Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej" -
edycja 2019-2020 
realizowanego ze środków 
Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych  

Uchwała wykonana. 

XXIII/221/2020 27.08.2020 w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości 
i porządku na terenie 
Gminy Pyskowice  

Śląski Urząd Wojewódzki wystawił 
28.09.2020 zawiadomienie o wszczęciu 
postępowania.  
01.10.2020 r. nastąpiło Rozstrzygnięcie 
nadzorcze stwierdzające nieważność 
uchwały, ogłoszone 6.10.2020 r. 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

XXIII/222/2020 27.08.2020 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.  

Śląski Urząd Wojewódzki wystawił 
28.09.2020 zawiadomienie o wszczęciu 
postępowania.  
01.10.2020 r. nastąpiło Rozstrzygnięcie 
nadzorcze stwierdzające nieważność 
uchwały, ogłoszone 6.10.2020 r. 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

XXIII/223/2020 27.08.2020 w sprawie ustalenia 
stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego na 
drogach gminnych na 
terenie miasta Pyskowice  

Uchwała miała ustalić stawki opłat za 
zajęcie pasa drogowego. Rozstrzygnięciem 
nadzorczym z dnia 01.10.2020 r. uchwała 
została unieważniona. 

XXIII/224/2020 27.08.2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na wniesienie przez 
Gminę Pyskowice dopłat 
do kapitału rezerwowego 
w Spółce Zaolszany 
Sp. z o. o.  

Dopłata została wniesiona w kwocie 
45 000,00 zł. 

XXIII/225/2020 27.08.2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie 

Ogłoszono I nieograniczony przetarg na 
zbycie nieruchomości zabudowanej 
budynkiem przy ul. kard. S. Wyszyńskiego, 
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nieruchomości gruntowej 
zabudowanej  

oznaczonej jako działka nr 780/29 (termin 
przetargu: 12.04.2021r.). 

XXIII/226/2020 27.08.2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowej 

Ogłoszono I nieograniczony przetarg na 
zbycie nieruchomości oznaczonej jako 
działki nr 11/7 i nr 16/6 (termin przetargu: 
20.04.2021r.). 

XXIII/227/2020 27.08.2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowej 

Ogłoszono I nieograniczony przetarg na 
zbycie nieruchomości oznaczonej jako 
działki nr 11/8 i nr 16/7 (termin przetargu: 
20.04.2021r.). 

XXIII/228/2020 27.08.2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie działek 
oznaczonych numerami 
493/10 i 495/10 

Nieruchomość oznaczona jako działki nr 
493/10 i nr 495/10, obręb Pyskowice, 
została umową sprzedaży z dnia 
22.12.2020r. (Rep. A nr 3547/2020) zbyta 
(w trybie bezprzetargowym) na rzecz 
właścicieli nieruchomości sąsiednich na 
poprawę warunków zagospodarowania 
tych nieruchomości. 

XXIII/229/2020 27.08.2020 w sprawie nadania nazwy 
ulicy drodze wewnętrznej 
w Pyskowicach w rejonie 
obrębu Mikoszowina 

Drodze wewnętrznej, którą stanowią 
działki o numerach ewidencyjnych: 
1007/165, 1009/165, 1010/165, obręb 
Mikoszowina, nadano nazwę „ulica 
Skowronków”. 

XXIII/230/2020 27.08.2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowej 

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 
1146/177, obręb Dzierżno, zostanie zbyta 
na rzecz właściciela nieruchomości 
sąsiedniej na poprawę warunków 
zagospodarowania tej nieruchomości, 
w drodze bezprzetargowej, po uprzednim 
podpisaniu przez nabywcę protokołu 
uzgodnień (w uwagi na przebywanie 
zainteresowanej poza granicami Polski, 
czynności związane ze sprzedażą nastąpią 
w lipcu 2021 r.). 

XXIII/231/2020 27.08.2020 w sprawie dokonania 
zmian budżetu miasta na 
2020 r. 

Uchwała została wykonana. 

XXIII/232/2020 27.08.2020 w sprawie odwołania 
radnego Błażeja 
Kupskiego ze składu 
osobowego Komisji 
Inwestycji i Budżetu Rady 
Miejskiej w Pyskowicach 

Uchwała została wykonana. 

XXIII/233/2020 27.08.2020 w sprawie powołania 
radnego Błażeja 
Kupskiego w skład Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu  

Uchwała została wykonana. 
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XXIII/234/2020 27.08.2020 w sprawie przekazania do 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego 
w Gliwicach skargi 
mieszkańca Pyskowic 
z dnia 3 sierpnia 2020 r. 
na uchwałę nr 
XVIII/162/2020 Rady 
Miejskiej w Pyskowicach 
z dnia 27 lutego 2020 r. 
w sprawie przyjęcia 
Wieloletniego Programu 
Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy Pyskowice na lata 
2020 - 2024 

Uchwała została wykonana. 

XXIV/235/2020 24.09.2020 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej 
Powiatowi Gliwickiemu 
na podejmowanie działań 
mających na celu 
zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa (COVID-19) 

Uchwała została wykonana. Podpisano 
umowę w dniu 03.11.2020 r. pomiędzy 
Gminą Pyskowice, a Powiatem Gliwickim 
nr CRUiZ-0586/20, na podstawie której 
przekazano kwotę 6 000,00 zł Powiatowi 
dla Szpitala w Knurowie Sp. z o. o. 
z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań 
polegających na zakupie materiałów 
i wyposażenia związanych 
z zapobieganiem, oraz zwalczaniem 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w tym 
zakupu środków ochrony osobistej oraz 
środków do dezynfekcji. Pismem 
WKZ.3153.001.2020 z dnia 02.12.2020 r. 
otrzymano z Powiatu dokumentację 
potwierdzającą, że przekazane przez 
Gminę Pyskowice środki finansowe zostały 
w całości wykorzystane przez Szpital 
w Knurowie Sp. z o.o.  

XXIV/236/2020 24.09.2020 w sprawie przejęcia 
w sezonie 2020/2021 od 
Powiatu Gliwickiego 
zadania zimowego 
utrzymania dróg 
powiatowych 
zlokalizowanych na 
terenie Gminy Pyskowice  

Przejęcie zadania nastąpiło na mocy 
zawartego porozumienia z dnia 
08.10.2020 r. 

XXIV/237/2020 24.09.2020 w sprawie dokonania 
zmian budżetu miasta na 
2020 rok  

Uchwała została wykonana. 

XXIV/238/2020 24.09.2020 w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

Rada Miejska nie uwzględniła petycji 
złożonej przez przedsiębiorców 
działających na terenie Gminy Pyskowice 
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w sprawie opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Przewodnicząca 
Rady poinformowała wnioskodawców 
o stanowisku Rady Miejskiej pismem 
z dnia 25 września 2020 r.  

XXIV/239/2020 24.09.2020 w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

Petycja została złożona przez mieszkańca 
Pyskowic w sprawie rozpoczęcia czynności 
zmierzających do opracowania 
i uchwalenia programu „Dofinansowanie 
przez Miasta Pyskowice kosztów leczenia 
niepłodności metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego”. Rada Miejska 
uwzględniła wniosek zawarty w petycji.  

XXIV/240/2020 24.09.2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na rozwiązanie 
stosunku pracy z radnym 
Rady Miejskiej 
w Pyskowicach Panem 
Markiem Drobnickim  

Rada Miejska wyraziła zgodę - uchwała 
wykonana.  

XXV/241/2020 22.10.2020 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej 
Powiatowi Gliwickiemu 
na dofinansowanie 
zakupu lampy operacyjnej 
do sali cesarskiego cięcia 
dla Szpitala Powiatowego 
Sp. z o. o  

Uchwała została wykonana: lampa została 
zakupiona, a dotacja przeznaczona na jej 
zakup – rozliczona. 

XXV/242/2020 22.10.2020 w sprawie przyjęcia 
"Programu współpracy 
Gminy Pyskowice 
z organizacjami 
pozarządowymi oraz 
podmiotami 
wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku 
publicznego  

Program w trakcie realizacji w ciągu 
bieżącego roku. 

XXV/243/2020 22.10.2020 w sprawie zawarcia 
porozumienia 
dotyczącego 
Współdziałania Gmin 
wchodzących w skład 
aglomeracji Gliwice przy 
realizacji zadania 
polegającego na 
ponownym wyznaczeniu 
obszaru i granic 
aglomeracji Gliwice 

Porozumienie międzygminne z miastem 
Gliwice zostało zawarte w dniu 
28 października 2020 r. 
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XXV/244/2020 22.10.2020 w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego 
na drogach gminnych na 
terenie miasta Pyskowice.  

Na mocy uchwały ustalono opłaty za 
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 

XXV/245/2020 22.10.2020 w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości 
i porządku na terenie 
Gminy Pyskowice  

Uchwała weszła w życie 10.11.2020 r. co 
skutkowało wprowadzeniem w Gminie 
Pyskowice Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku. 

XXV/246/2020 22.10.2020 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.  

Uchwała weszła w życie 10.11.2020 r., 
wprowadzono szczegółowy sposób i zakres 
świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

XXV/247/2020 22.10.2020 Zatwierdzenia 
Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń 
Wodociągowych 
i Urządzeń 
Kanalizacyjnych na lata 
2021-2023  

Na mocy uchwały zatwierdzono Wieloletni 
Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych na lata 2021-2023 
sporządzony przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji.  

XXV/248/2020 22.10.2020 w sprawie regulaminu 
korzystania z placów 
zabaw zlokalizowanych na 
terenie Gminy Pyskowice  

Weszła w życie celem stosowania. 

XXV/249/2020 22.10.2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na wniesienie przez 
Gminę Pyskowice dopłat 
do kapitału rezerwowego 
w Spółce Zaolszany Sp. 
z o. o.  

Dopłaty do kapitału zostały wniesione 
w kwocie 182 000,00 zł. 

XXV/250/2020 22.10.2020 w sprawie dokonania 
zmian budżetu miasta na 
2020 r. 

Uchwała została wykonana. 

XXV/251/2020 22.10.2020 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2020-
2027  

Uchwała została wykonana. 
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XXV/252/2020 22.10.2020 w sprawie powołania 
Rady Seniorów Miasta 
Pyskowice i nadania jej 
statutu  

Rozstrzygnięciem nadzorczym uchwała 
została unieważniona. 

XXVI/253/2020 10.12.2020 w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na 
lata 2021-2027  

Uchwała w trakcie realizacji. 

XXVI/254/2020 10.12.2020 w sprawie budżetu miasta 
na 2021 r. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

XXVI/255/2020 10.12.2020 w sprawie zwolnień od 
podatku od 
nieruchomości, 
nieruchomości zajętych 
na wykonywanie 
stacjonarnych 
i całodobowych 
świadczeń zdrowotnych 

Podejmując przedmiotową uchwałę Rada 
Miejska w Pyskowicach zwolniła od 
opodatkowania podatkiem od 
nieruchomości grunty, budynki lub ich 
części  zajęte na 
wykonywanie  stacjonarnych 
i całodobowych świadczeń zdrowotnych. 
Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. 
do 31 grudnia 2023 r.  

XXVI/256/2020 10.12.2020 w sprawie przyjęcia 
"Gminnego Programu 
Profilaktyki 
i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2021 rok” 

Program w trakcie realizacji w ciągu 
bieżącego roku. 

XXVI/257/2020 10.12.2020 w sprawie przystąpienia 
do zmiany Studium 
uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Pyskowice  

Uchwała w trakcie realizacji.  

XXVI/258/2020 10.12.2020 w sprawie przyjęcia 
Raportu z wykonania" 
Programu Ochrony 
Środowiska Gminy 
Pyskowice" za lata 2018-
2019  

Uchwała została wykonana. 

XXVI/259/2020 10.12.2020 w sprawie zmiany 
uchwały nr XVII/155/2020 
Rady Miejskiej 
w Pyskowicach z dnia 29 
stycznia 2020 r. oraz 
uchwały nr XVII/156/2020 
Rady Miejskiej 
w Pyskowicach z dnia 29 
stycznia 2020 r. 

Uchwała weszła w życie 29.12.2020 r. 
Uchwała dotyczyła zmiany stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Obowiązująca opłata od 01.01.2021r: 
34,80 zł miesięcznie od jednego 
mieszkańca od właścicieli nieruchomości 
na których zamieszkują mieszkańcy. 
Jeżeli właściciel nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów 
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komunalnych w sposób selektywny, 
ustalono stawkę w wysokości 69,60 zł 
miesięcznie od jednego mieszkańca. 

XXVI/260/2020 10.12.2020 w sprawie zmiany 
uchwały nr 
XXVIII/221/2013 Rady 
Miejskiej w Pyskowicach 
z dnia 27 lutego 2013 r. 
w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za pobyt 
oraz maksymalnej 
wysokości opłaty za 
wyżywienie dziecka 
w Miejskim Żłobku 
w Pyskowicach.  

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. 
i realizowana jest na bieżąco. 

XXVI/261/2020 10.12.2020 w sprawie określenia 
kryteriów naboru na 
drugim etapie 
postępowania 
rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez 
gminę Pyskowice oraz 
dokumentów 
niezbędnych do 
potwierdzenia tych 
kryteriów  

Rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdzono 
nieważność przedmiotowej uchwały. 

XXVI/262/2020 10.12.2020 w sprawie przyjęcia 
Gminnej Strategii 
Rozwiązywania 
Problemów Społecznych 
dla Gminy Pyskowice na 
lata 2021/2026 

Uchwała realizowana na bieżąco. 

XXVI/263/2020 10.12.2020 w sprawie przyjęcia 
Lokalnego Programu 
Pomocy Społecznej Gminy 
Pyskowice na lata 2021-
2024  

Uchwała realizowana na bieżąco. 

XXVI/264/2020 10.12.2020 w sprawie określenia 
trybu i sposobu 
powoływania 
i odwoływania członków 
Zespołu 
Interdyscyplinarnego 
w Pyskowicach oraz 
szczegółowych warunków 
jego funkcjonowania  

Uchwała realizowana na bieżąco. 
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XXVI/265/2020 10.12.2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie lokalu  

Nieruchomość stanowiąca lokal 
niemieszkalny (gospodarczy), położony 
w budynku ul. gen W. Sikorskiego 35-37 
wraz z udziałem w części wspólnej 
przygotowywany jest do zbycia w drodze 
przetargu nieograniczonego. 

XXVI/266/2020 10.12.2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie 
kolejnych umów 
dzierżawy na czas 
oznaczony nie dłuższy niż 
3 lata  

Sukcesywnie (od stycznia 2021r.) 
zawierane są kolejne umowy 
z dotychczasowymi dzierżawcami na okres 
do 3 lat (stosownie do upływu terminów, 
na jakie zawarte były wcześniejsze umowy 
dzierżawy). 

XXVI/267/2020 10.12.2020 w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowej 

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 
907/42, obręb Pyskowice, 
przygotowywana jest do zbycia w drodze 
przetargu nieograniczonego. 

XXVI/268/2020 10.12.2020 w sprawie dokonania 
zmian budżetu miasta na 
2020 r  

Uchwała została wykonana. 

XXVI/269/2020 10.12.2020 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2020-
2027  

Uchwała została wykonana. 

XXVI/270/2020 10.12.2020 w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

Rada Miejska uwzględniła wniosek 
zawarty w petycji złożonej przez 
Stowarzyszenie Młodzi Aktywni Gliwice, 
dotyczący utworzenia Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Pyskowicach.  

XXVI/271/2020 10.12.2020 w sprawie rozpatrzenia 
petycji 

Rada Miejska nie uwzględniła petycji 
złożonej przez mieszkańca Pyskowic, 
w sprawie obniżenia opłaty rocznej za 
umieszczenie w drodze publicznej 
urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanej z drogą (wodno-
kanalizacyjna, deszczowa). 

XXVI/272/2020 10.12.2020 w sprawie przyjęcia planu 
pracy Rady Miejskiej oraz 
planów pracy stałych 
komisji Rady na rok 2021  

Uchwała w realizacji. 
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Rok 2020 był okresem niezwykle trudnym, dlatego warto pokrótce podsumować również 
działania związane bezpośrednio z pandemią koronawirusa. Samorządowi Pyskowic przyszło się 
bowiem zmierzyć z sytuacją, której jeszcze nigdy nie było. Epidemia nie przeszkodziła nam jednak 
w zrealizowaniu budżetu i wykonaniu wszystkich najważniejszych zamierzeń, co obrazuje niniejszy 
raport. Również w innych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego robiliśmy wszystko co 
możliwe, żeby sprostać wyzwaniu. Od momentu ogłoszenia stanu epidemii, która dotarła do Polski 
w pierwszej dekadzie marca 2020 r., staraliśmy się kontrolować sytuację na terenie naszego miasta. 
Z perspektywy czasu należy ocenić, że najtrudniejsze były pierwsze tygodnie i miesiące, kiedy na 
terenie całego kraju obowiązywał zakaz wychodzenia z domu. 

W pierwszym rzędzie zadbaliśmy o bezpieczeństwo mieszkańców. Natychmiast do 
koniecznego minimum została ograniczona bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie Miejskim 
i jednostkach gminy. Mimo pracy w ograniczonym składzie zachowana została możliwość załatwienia 
najpilniejszych spraw. Z uwagi na ograniczenie transmisji wirusa oraz mając na uwadze obostrzenia 
dotyczące zgromadzeń odwołano Dni Pyskowic i Pyskowicki Budżet Obywatelski. Środki finansowe 
zabezpieczone na te cele przeznaczone zostały na walkę z epidemią, przede wszystkim na bieżącą 
ochronę pyskowiczan.  

Pomieszczenia placówek oświatowych były regularnie dezynfekowane, do szkół i przedszkoli 
trafiły środki antyseptyczne i maseczki. Wprowadzono dezynfekcję ławek oraz wiat autobusowych, 
okresowo odkażane były (po ich otwarciu) place zabaw, na przystankach pojawiła się specjalistyczna 
maszyna do dezynfekcji za pomocą gorącej pary, a na ulicach zakupione przez miejską firmę MZBM 
- TBS sp. z o.o. nowoczesne urządzenie sprzątające firmy KUBOTA, łączące funkcję kosiarki 
i zamiatarki. 

Fot. 66. Dezynfekcja wiat autobusowych Fot. 67. Nowoczesne urządzenie 
sprzątające firmy KUBOTA 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Od 23 marca do wakacji zamknięte pozostawały szkoły, natomiast placówki opiekuńczo- 
wychowawcze dla dzieci poniżej 7. roku życia po czasowym zamknięciu wznowiły działalność 
w ograniczonym zakresie. Zdalne nauczanie okazało się testem dla uczniów, nauczycieli i rodziców. 
Dzieci i młodzież zdobywały wiedzę i umiejętności ucząc się we własnych domach. Dzięki 
zaangażowaniu lokalnych przedsiębiorców – przede wszystkim Dom100.eu i Expres Okna Drzwi 
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Rolety – Andrzej Caparczyk – mieszkańców oraz pozyskanym przez gminę funduszom zewnętrznym 
nie było problemów z zapewnieniem sprzętu komputerowego dzieciom, które wcześniej go nie 
posiadały. Część urządzeń pochodziła ze zbiórki wśród mieszkańców, ale największa pomoc przyszła 
z programu Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach projektów „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna 
Szkoła+” zakupiono 61 laptopów na łączną kwotę 143 905,08 zł. 

 

Fot. 68. Podziękowania po zbiórce sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla uczniów 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Żadna potrzebująca osoba nie pozostała  bez wsparcia. Pod specjalnym numerem telefonu 
507 942 337 seniorzy, osoby samotne i przebywające na kwarantannie bądź w izolacji mogły (i nadal 
mogą) uzyskać pomoc w zrobieniu niezbędnych zakupów i załatwieniu najpilniejszych spraw. Blisko 
trzy tony jedzenia z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa trafiły bezpośrednio do osób 
najbardziej potrzebujących. Normalnie paczki czekałyby w punkcie Caritas. W związku z rygorami 
kwarantanny dostarczane były  „pod drzwi” przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 
wspólnie ze strażnikami miejskimi. 

Fot. 69. Artykuły spożywcze z programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa rozwożone 
bezpośrednio mieszkańca do ich domów przez OPS i Straż Miejską.  

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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Nie jest to jedyny przykład włączania się Straży Miejskiej w akcje profilaktyczne. 
Funkcjonariusze rozdawali bezpłatne maseczki, pilnowali przestrzegania rygorów antyepidemicznych 
na placach zabaw, zwracali uwagę na niewłaściwe zachowania.  

Swój wkład w działania miasta w zakresie  przeciwdziałania gospodarczym i społecznym 
skutkom epidemii wnieśli radni. W związku ze skutkami epidemii dla finansów miasta postanowili 
obniżyć o połowę wysokość swoich diet. Decyzja, w okresie czterech miesięcy obowiązywania, 
pozwoliła zaoszczędzić około 40 tys. zł.  

Z powodu pandemii koronawirusa nie było w 2020 roku tradycyjnej wieczerzy wigilijnej dla 
osób samotnych i w trudnej sytuacji. Mimo trudnego okresu udało znaleźć się pomysł na to, by 
pokazać ludziom potrzebującym, że ktoś o nich pamięta, że obok jest ktoś życzliwy, że mogą liczyć na 
wsparcie drugiego człowieka. Tradycyjne spotkanie zostało  zastąpione roznoszeniem potraw 
wigilijnych: barszczu z uszkami, ryby, kapusty, pierogów z kapustą i grzybami, krokietów, kompotu 
z suszu. Każdy kto potrzebował pomocy, taką pomoc mógł otrzymać. W organizację tego wigilijnego 
przedsięwzięcia, oprócz Urzędu Miejskiego, włączyły się pyskowickie parafie oraz Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Potrawy zakupione zostały u lokalnych przedsiębiorców, którzy złożyli najkorzystniejszą 
ofertę cenową. Rozwożeniem posiłków w przeddzień wigilii i dzień później zajmowało się 
Stowarzyszenie „Ludzie Miasta" oraz radni miejscy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fot. 70. Roznoszenie potraw wigilijnych dla potrzebujących mieszkańców Pyskowic 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Podejmując działania mające na celu bezpośrednią ochronę przed COVID-19 samorząd nie 
tracił z oczu dalej idących skutków epidemii. W miarę możliwości i w granicach przepisów prawa 
wspierał pyskowickie firmy poszkodowane koronawirusem. Lokalni przedsiębiorcy mogli skorzystać 
z ulgi w czynszu za lokale komunalne i w podatku za nieruchomości stanowiące własność gminy. 

Sytuacja epidemii była też testem z solidarności i odpowiedzialności, z którego mieszkańcy 
Pyskowic wyszli zwycięsko. Szerokim strumieniem płynęła pomoc od przedsiębiorców. Przyłbice 
przekazała spółka PA Nova S.A. i Cadvision, kontenerki na żywność trafiły od firmy Schoeller Allibert, 
centrum Passiflora z Pyskowic i hurtownia Eskulap z Gliwic podzieliły się m.in. płynem do dezynfekcji. 
Wyjątkowym wyrazem odpowiedzialności za innych była akcja szycia materiałowych maseczek. 
W pierwszej kolejności wyroby wolontariuszy trafiały do pracowników szpitali, służb mundurowych, 
instytucji. W związku z rozwojem akcja przekształciła się w Inicjatywę Sąsiedzką, realizowaną przez 
samorząd oraz Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach w ramach projektu „Aktywne 
Pyskowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ten sposób w domach wolontariuszy 
powstało ok. 162 tys. maseczek! 
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źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Łańcuch pomocy dotarł również do szpitala w Pyskowicach. Wsparcie finansowe na walkę 
z COVID-em przekazała Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia, do placówki trafiły również dary, 
przede wszystkim środki higieny osobistej, ze zbiórek wśród mieszkańców. 

W okresie pandemii szczególna rola przypadła służbie zdrowia i pracownikom służb 
mundurowym, a także innych branż, którzy wykonują pracę na rzecz mieszkańców. Wzruszającym 
wyrazem podziękowań za ich poświęcenie była akcja „Pyskowice dziękują”. Najlepsze spośród 
plakatów na ten temat autorstwa małych artystów przystroiły przestrzeń miejską.  

Fot. 73. Finał akcji „Pyskowice dziękują” w przestrzeni miejskiej 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Mimo zamknięcia boisk i innych obiektów działalność kontynuowały kluby sportowe, 
prowadząc treningi online. Epidemia nie przeszkodziła również w doprowadzeniu do finału konkursu 

Fot. 71.  
Dary od lokalnych przedsiębiorców 

Fot. 72.  
Akcja szycia maseczek przez wolontariuszy na wsparcie 
walki z koronawirusem 
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dla aktywnych pyskowiczan. Wśród inicjatyw oddolnych wygrał projekt miejskiego „szlaku 
mamutów”, szycie maseczek, zieleniec i wirtualny plac zabaw.  

Drugie życie w internecie odnalazła kultura. Miejski Ośrodek Kultury i Sportu musiał 
zawiesić zajęcia stałe, przełożyć lub odwołać organizację wielu wydarzeń kulturalnych, które 
przygotowano na wiosnę. Działalność artystyczna początkowo przyhamowała, jednak szybko 
przyśpieszyła, choć  w niektórych aspektach  w nowej odsłonie. 

Nowa Pracownia Artystyczna, która ruszyła w lutym w ratuszu, przeniosła swoje zajęcia 
z szycia czy malarstwa na profil Centrum Wystawienniczego. W internecie był też dostępny projekt 
„Pyskowickie legendy i historie ku pokrzepieniu serc” dofinansowany z ministerialnego programu 
Kultura w sieci. We współpracy z Teatrem Gry i Ludzie, Teatrem Korez i Kolektywem Lufcik na Korbkę 
powstało dziewięć filmów oraz dwa spektakle, poświęconych m.in. miejscowym legendom, ale 
i postaci ks. Adriana Włodarskiego. Z kolei na miłośników teatru, i nie tylko, czekał cykl warsztatów 
poświęconych teatrowi cieni oraz spektakli tego gatunku. „Skarby teatru z walizki” posiadały 
dofinansowanie z programu Edukacji kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Kultura wyszła na place, podwórka i do parku na krótko, w wakacyjnym okienku, by znów wrócić do 
sieci wraz z II falą epidemii. 

Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie mieszkańców w bezinteresowną pomoc innym 
oraz ich zdyscyplinowanie. Racjonalna postawa i przestrzeganie zaleceń, w tym stosowanie się do 
apeli samorządu o spokój, rozwagę, zachowanie środków ostrożności, dbania o higienę, przyniosło 
efekt w postaci zmniejszenia ryzyka przenoszenia wirusa. Szczególne wyrazy uznania należą się 
młodzieży, za powściągnięcie typowej w tym wieku beztroski i nonszalancji w zachowaniu. Wszyscy 
odpowiedzialnie i solidarnie przestrzegaliśmy zasad bezpieczeństwa i profilaktyki, ograniczaliśmy 
wizyty w sklepach, aptekach czy urzędach, dzięki czemu udawało się unikać tworzenia dużych skupisk 
ludzkich.  Jako lokalna społeczność zdaliśmy test. 

Po czasach pierwszego okresu narodowej kwarantanny pozostała pamiątka zrodzona 
z inicjatywy samorządu i aktywności mieszkańców. Kolaż złożony z portretów mieszkańców 
trzymających tablice z hasztagiem #zostańwdomu#pyskowice symbolicznie wyrażał, że w domowej 
izolacji nikt nie pozostaje sam, a razem – można wiele. Ale pyskowiczanie pokazali to z uśmiechem, 
tworząc wspólnie tableau czasów kwarantanny. Pozostał też  dowód na to, że w zagrożeniu potrafimy 
być silni, twórczy i chcemy wspierać się nawzajem. Zbiorowy portret pyskowiczan miał bowiem 
z jednej strony przypominać o przestrzeganiu kwarantanny, z drugiej – budzić optymizm i nadzieję 
na odrodzenie normalności. I razem nam się to udało. 

Fot. 74. Kolaż z akcji „#zostańwdomu#pyskowice”  

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach  
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Szanowni Mieszkańcy,

Szanowni Mieszkańcy,

to już trzeci Raport o stanie gminy Pyskowice, który został przygotowany zgodnie z treścią art. 28aa 
ustawy o samorządzie gminnym. Jego celem jest zaprezentowanie danych dotyczących finansów 
miasta, najważniejszych inwestycji, statystyk oraz wydarzeń, a także omówienie realizacji programów, 
strategii i uchwał Rady Miejskiej. Na ponad 200 stronach, w pigułce, przedstawione zostały 
najważniejsze wydarzenia minionego roku – a niewątpliwie był on wyjątkowy. Na przełomie lutego 
i marca 2020 r. świat opanowała pandemia wirusa Covid-19, która dotknęła także nasze miasto. Jej 
wpływ zauważalny jest w wielu obszarach przedstawionych w niniejszym Raporcie, a szczególne 
podsumowaniem działań w tym zakresie ujęte zostało w rozdziale 9. 

Jestem dumny, że pomimo trudności zadania i cele wyznaczone na 2020 r. udało się zrealizować. 
Dziękuję Radzie Miejskiej za wsparcie, porozumienie i wiele trudnych decyzji, dziękuję wszystkim 
osobom uczestniczącym w zarządzanym przeze mnie procesie: kadrze kierowniczej oraz pracownikom 
samorządowym, a także kierownictwu i pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji 
kultury, zależnych od miasta spółek kapitałowych oraz związków i stowarzyszeń gmin. Dziękuję również 
wszystkim członkom organizacji pozarządowych oraz mieszkańcom aktywnie uczestniczącym w życiu 
miasta. 

Specjalne podziękowania, w związku z sytuacją epidemiczną, kieruję w tym miejscu do wszystkich, 
którzy włączyli się w łańcuch pomocy i ludzkiej życzliwości. Dziękuję służbom, pracownikom branż, 
którzy wykonywali pracę na rzecz mieszkańców, dziękuję wolontariuszom niosącym bezinteresowną 
pomoc. Drodzy Mieszkańcy, dziękuję przede wszystkim Wam, za społeczną mobilizację, dyscyplinę, 
gotowość wspierania innych. I proszę Was, abyście do czasu wygaśnięcia epidemii nadal kierowali się 
rozwagą, odpowiedzialnością i wzajemną solidarnością. 
Mam nadzieję, że z przyjemnością zapoznacie się Państwo z niniejszym raportem, a prezentowane 
informacje przyczynią się do większej świadomości skali zadań realizowanych w naszym mieście, jak 
również, że stanie się on inspiracją do dyskusji na temat Pyskowic i jeszcze większego zaangażowania na 
rzecz miasta.

                     Z wyrazami szacunku

              
                                                                                                                                           Adam Wójcik
          Burmistrz Pyskowic
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