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Szanowni Mieszkańcy,

zgodnie z treścią art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiam Państwu Raport o stanie 
gminy Pyskowice w 2019 roku. Opracowanie to ma na celu zaprezentowanie danych dotyczących 
finansów miasta, najważniejszych inwestycji, statystyk oraz wydarzeń, a także omówienie realizacji 
programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego. Choć raport jest obszerny, 
zawiera prawie 200 stron, nie sposób w nim przedstawić wszystkich działań zrealizowanych w ciągu 
całego roku. Szczegółowe podsumowanie działalności naszego miasta znajdziecie Państwo 
w comiesięcznych sprawozdaniach będących załącznikami do protokołów z sesji Rady Miejskiej.

Rok 2019 był dla Pyskowic rokiem inwestycji. Prawie 40 mln złotych, czyli blisko 34 procent budżetu 
miasta zostało przeznaczonych właśnie na ten cel. Umożliwiły to pozyskane fundusze zewnętrze oraz 
dobra współpraca z wieloma podmiotami, przede wszystkim: Górnoślasko-Zagłębiowską Metropolią, 
Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim w Katowicach oraz Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jestem dumny, że te niełatwe zadania i cele udało się zrealizować. Dziękuję Radzie Miejskiej 
za wsparcie, porozumienie i wiele trudnych decyzji, dziękuję wszystkim osobom uczestniczącym 
w zarządzanym przeze mnie procesie: ścisłemu kierownictwu Urzędu Miejskiego i jego 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, 
wolontariuszom i mieszkańcom aktywnie uczestniczącym w życiu miasta.

Mam nadzieję, że z przyjemnością zapoznacie się Państwo z niniejszym raportem, a podane 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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1.1 Położenie Gminy 

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 należącą do powiatu 
tarnogórskiego gminą Zbrosławice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys.1 Pyskowice na tle gmin ościennych 

źródło: opracowanie własne  

Pyskowice leżą przy trasach na Poznań i Opole, w pobliżu autostrady 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.2 Pyskowice na tle Województwa Śląskiego i Polski 

źródło: opracowanie własne  
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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. 

Dużymi atutami Pyskowic są: wydzielenie dogodnych infrastrukturalnie terenów 
ekonomicznych i terenów usługowo – mieszkaniowych pod budownictwo jednorodzinne, brak barier 
infrastrukturalnych, dostępność mediów (energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja deszczowa 
i sanitarna), zwarta istniejąca zabudowa z zapleczem edukacyjnym, kulturalnym i sportowym 
sprzyjającym rosnącemu zainteresowaniu inwestycyjnemu i mieszkaniowemu. 

1.2 Mieszkańcy Gminy 

Na koniec 2019 r. w Pyskowicach zamieszkiwało 16 982 osoby, w tym, na pobyt stały 16 617, 
a na pobyt czasowy 365. Dynamika zmian stanu ludności na przestrzeni ostatnich 5 lat ma charakter 
ujemny. 

Tabela 1.  
Dynamika zmian stanu ludności na przestrzeni lat (2015-2019). 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba mieszkańców 
ogółem: 

 17 551 17 130 17 043 17 105 16 982 

w tym: osoby 
zameldowane 
na stałe 

 17 201 16 854 16 751 16 717 16 617 

w tym: osoby 
zameldowane 
czasowo 

 350 276 292 388 365 

źródło: Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzenia Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. 
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Od wielu lat w gminie Pyskowice można zaobserwować dodatni współczynnik feminizacji. 
W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 123 osoby 
i wyniosła 8 922 kobiet oraz 8 060 mężczyzn. Gęstość zaludnienia na koniec 2019 r. wyniosła 545 
os/km2. 

W 2019 r. w Pyskowicach podobne jak w latach ubiegłych zaobserwowano ujemny przyrost 
naturalny. Odnotowano 163 żywych urodzeń oraz 225 zgonów. Ujemny przyrost naturalny jest 
zbliżony do przyrostu naturalnego całego powiatu gliwickiego. 

Pod względem struktury wieku w gminie Pyskowice zamieszkuje na pobyt stały 10 174 
mieszkańców w wieku produkcyjnym, tj. w wieku dla mężczyzn pomiędzy 18. a 64. rokiem życia, 
a dla kobiet pomiędzy 18. a 59. rokiem życia, 2 788 mieszkańców jest w wieku przedprodukcyjnym, 
a 3 655 mieszkańców w wieku poprodukcyjnym1. 

Infografika 1.  
Struktura ludności Pyskowic według ekonomicznych grup wiekowych w 2019 r.  

 

 

 

 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzenia Kryzysowego Urzędu 
Miejskiego w Pyskowicach 

Tabela 2.  
Mieszkańcy wg grup wiekowych w 2019 r. 

Mężczyźni (M) Kobiety (K) 

Wiek Liczba Wiek Liczba 

0-2 265 0-2 238 

3 79 3 63 

4-5 153 4-5 149 

6 82 6 77 

7 89 7 71 

8-12 417 8-12 389 

 
1 Dane pochodzą z Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzenia Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. 
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13-15 227 13-15 211 

16-17 138 16-17 140 

18 53 18 72 

19-20 133 19-20 139 

21-40 2266 21-40 2377 

41-60 2170 41-60 2358 

61-64 606 61-64 741 

65-70 429 65-70 543 

71-80 413 71-81 663 

> 81 297 > 81 569 

Suma (M) 7817 Suma (K) 8800 

Razem M+K 16617 

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. 

2.1 Rada Miejska 

To organ stanowiący i kontrolny gminy. W drodze jej uchwał przyjmowane są m.in. statut 
gminy, budżet miasta czy wysokość podatków. 
Radni wybierani są w wyborach powszechnych, a ich kadencja trwa 5 lat. Obecna 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 1. Skład Rady Miejskiej VIII kadencji (2018-2023)  
od lewej: Waldemar Obłąk, Marek Witek, Marek Drobnicki, Bogusław Domagała, Sylwia Lenek, 
Robert Bonk, Jolanta Drozd, Andrzej Owczarek, Krzysztof Łapucha, Barbara Witowska, Justyna 
Berda, Andrzej Bąk, Błażej Kupski, Tadeusz Szafrański, Jacek Sygidus. 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

W 2019 r. Rada Miejska w Pyskowicach obradowała na 13 sesjach Rady Miejskiej, z czego 11 
sesji było sesjami zwyczajnymi, 2 sesje zwołano w trybie nadzwyczajnym. 
Podczas posiedzeń podjęto 114 uchwał, które dotyczyły spraw z zakresu: 

 budżetu – 31; 

 gospodarki komunalnej – 24; 

 gospodarki nieruchomościami – 13; 

 spraw społecznych – 4, w tym 2 z opieki społecznej; 

 polityki senioralnej, programów profilaktycznych i organizacji pozarządowych – 2; 

 spraw organizacyjnych – 15; 

 oświaty – 5; 



 

8 

 skarg, wniosków i petycji – 10; 

 pozostałe – 10; 

Rada Miejska wykonuje swoje obowiązki przy pomocy organów pomocniczych czyli komisji, 
których członkami są radni. W Pyskowicach w 2019 r. pracowało 6 komisji stałych tj.: 

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

Witek, Bogusław Domagała, Sylwia Lenek, Błażej Kupski); 

 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); 

 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). 

Komisje te miały istotny wpływ na politykę miasta Pyskowice i ostateczny kształt uchwał, gdyż 
dyskusje na tym etapie są często najbardziej szczegółowe. W praktyce Rada Miejska głównie na 
podstawie prac poszczególnych komisji podejmowała strategiczne dla Pyskowic decyzje. 

2.2 Urząd Miejski 

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

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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W Urzędzie na dzień 31.12.2019 r. zatrudnionych było 118 pracowników, z czego 17 osób na 
stanowiskach kierowniczych. Pracownicy Urzędu Miejskiego stale podnoszą swoje kwalifikacje m.in. 
podejmując naukę na studiach podyplomowych czy uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. W roku 
2019 r. pracownicy Urzędu uczestniczyli w 126 szkoleniach. W skład Urzędu wchodzą: wydziały, 
referaty, biura oraz samodzielne stanowiska. Pracuje w nim również Urząd Stanu Cywilnego 
i Komenda Straży Miejskiej. W celu dalszego usprawnienia komórek organizacyjnych oraz 
dostosowania ich do aktualnej specyfiki zadań publicznych dokonano ich reorganizacji poprzez 
wyodrębnienie w lutym 2019 r. w ramach Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Referatu Dróg i Komunikacji oraz utworzenie Biura Zamówień Publicznych, a także podjęcie działań 
w celu powstania od 1 stycznia 2020 r. Wydziału Gospodarki Lokalami. 

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, 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 

2.2.2 Siedziba Urzędu Miejskiego 

Siedziba Urzędu Miejskiego w Pyskowicach mieści się w budynku przy ul. Strzelców 
Bytomskich 3. W 2019 r. została wykonana jego kompleksowa termomodernizacja, w ramach której 
wymieniono połać dachu na zachodnim skrzydle oraz w części centralnej budynku od strony 
południowej, zamontowano fotowoltaikę, ocieplono ściany zewnętrzne i wykonano nową elewację, 
wymieniono okna oraz zmodernizowano centralne ogrzewanie. W 2019 r. wyremontowano również 
część pokoi biurowych, wymieniono instalację hydrantową zgodnie z opinią ppoż oraz zamontowano 
nowe zadaszenie nad głównym wejściem do Urzędu. Całość prac wyniosła 2 760 178,13 zł i jest 
pierwszym etapem modernizacji, gdyż w 2019 r. został wykonany również projekt dotyczący nowej 
aranżacji wybranych fragmentów budynku (hol wejściowy z wejściem od strony parkingu, otwarte 
biuro obsługi klienta, archiwum zakładowe, pomieszczenie do przechowywania dokumentów 
niejawnych, pokoje socjalne, toalety zgodne z aktualną ilością pracowników, likwidacja zbędnych 
wejść do budynku w kondygnacji piwnicznej) oraz wewnętrznej windy łączącej parter oraz 1 i 2 piętro, 
którego realizacja planowana jest w latach następnych. 
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Fot. 3. Urząd Miejski w Pyskowicach po wykonanych w 2019 r. pracach modernizacyjnych 

źródło: archiwum Urząd Miejski w Pyskowicach 

2.2.3 Obsługa klienta 

Mając na uwadze, iż wyznacznikiem sukcesu działania urzędu jest zaufanie obywateli do sfery 
publicznej, dbamy o wysoką jakość usług i interes klienta. Dobre praktyki w obsłudze klientów są 
jednym z najlepszych wyznaczników w zakresie konkurencyjności i dobrego wizerunku miasta. 

Biorąc pod uwagę powyższe w listopadzie 2019 r. Urząd przystąpił do programu 
upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej i od tamtej pory każdy klient 
ma możliwość dokonania zapłaty za odpady komunalne, podatek od nieruchomości, opłatę 
skarbową oraz inne podatki i opłaty należne Gminie kartą płatniczą lub telefonem w kasie Urzędu. 

Pod koniec 2019 r. został udostępniony mieszkańcom również nowy system informacji 
przestrzennej. Można z niego skorzystać w celach poglądowych: działek ewidencyjnych, dróg, 
budynków wraz z numeracją adresową, obowiązujących miejscowych planów i studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poprzez bezpośrednie wejście na 
stronę internetową www.mpyskowice.emapa.net lub poprzez oficjalną stronę internetową miasta 
www.pyskowice.pl (baner System Informacji Przestrzennej). 

Na parkingu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach wyznaczone zostały specjalne miejsca 
przeznaczone tylko dla klientów załatwiających sprawy w Urzędzie. To kolejny krok mający na celu 
usprawnienie i udogodnienie obsługi w naszym Urzędzie. 

W związku z podjętymi działaniami zmierzającymi do opracowania spójnej identyfikacji 
wizualnej Urzędu Miejskiego i przeprowadzonej, w tym celu analizy marki, dostrzeżono potrzebę 
odświeżenia logo. Uproszczeniu uległa zarówno sygnatura, która w formie dwóch zwróconych do 
siebie twarzy nawiązuje do herbu Pyskowic, jak i czcionka w nazwie „Pyskowice”. 
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Dobrym wskaźnikiem wysokiej jakości usług realizowanych przez pyskowicki samorząd jest 
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. To klient decyduje, gdzie zawrze małżeństwo, 
pobierze odpis z aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o stanie cywilnym, o braku przeszkód do 
zawarcia małżeństwa, zmieni nazwisko czy imię, założy, zmieni, wykreśli lub zawiesi działalność 
gospodarczą czy wystąpi o nowy dowód osobisty. 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. 
I właśnie dlatego mieszkańcy Pyskowic, jak i miejscowości ościennych, a także obcokrajowcy 
wybierają Pyskowice i chętnie załatwiają u nas sprawy odmiejscowione. Na to wszystko wpływ ma 
merytoryczna praca, elastyczność działania i innowacyjność (18 ślubów w plenerze), ciągłe 
kształcenie, udział w projektach benchmarkingowych (2019 r.), seminariach i konferencjach 
naukowych, udział w tworzeniu dorobku naukowego. Warto tu wspomnieć o dwukrotnym 
wyróżnieniu (w roku 2018, 2019) kierownika USC pani Anny Zieleńskiej za najlepszą pracę z zakresu 
rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fot. 4. Wręczenie wyróżnienia kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w Pyskowicach Annie 
Zieleńskiej (druga od lewej) za najlepszą pracę z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa 
osobowego oraz prawa rodzinnego 

źródło: czasopismo „Metryka” nr 2/2019, str. 224 

Poniżej podajemy konkretne ilości zrealizowanych zadań w 2019 r., potwierdzające 
przytoczone powyżej fakty. 

Tabela 3.  
Ilość odmiejscowionych spraw załatwionych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach w roku 2019. 

L.p. Akta Stanu Cywilnego  Działalność gospodarcza  Dowody osobiste 

1. Akty urodzenia: 831 szt., z czego:  Wpis do centralnej  Wydane dowody 
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 − 121 dzieci z Pyskowic, 

− 683 dzieci spoza Pyskowic 

− 27 umiejscowień tzn. 
przeniesienie zagranicznego aktu 
stanu cywilnego do rejestru 
stanu cywilnego z Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Norwegii, 
Holandii, Austrii, Włoch, USA); 

 

ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, 
zmiany wpisu, zawieszenia, 
wznowienia, zaprzestanie 
wykonywania działalności 
gospodarczej: 588 szt. 

osobiste: 1519 szt. 

2. 
 

Akty zgonu: 260 szt., z czego: 

− 125 z Pyskowic, 

− 130 spoza Pyskowic, 

− 5 umiejscowień z Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Tajlandii; 

 

   Zgłoszenie utraty lub 
uszkodzenia dowodu 
osobistego: 239 szt. 

3. 
 

Akty małżeństwa: 118 szt., z czego: 

− 42 wyznaniowych, 

− 15 umiejscowień z Korei 
Południowej, Holandii, Niemiec 
,Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Bośni 
i Hercegowiny, Portugalii, USA), 

− 61 cywilnych ( 15 ślubów 
mieszkańców z Pyskowic, 24 
śluby, gdzie jedna lub obydwie 
osoby nie były mieszkańcami  
Pyskowic, 18 w plenerze (wszyscy 
nupturienci spoza Pyskowic, 4 
śluby z obcokrajowcami (Tunezja, 
Ukraina, Holandia, Hiszpania); 

 

  Udostępnienie danych 
z Rejestru Dowodów 
Osobistych oraz 
dokumentacji 
związanej z dowodami 
osobistymi: 61 szt. 

4. 
 

Wydane odpisy i zaświadczenia: 
5506 szt., z czego: 

− migracje aktów do systemów 
państwowych: 3507 

− zmiany imion i nazwisk ( decyzje, 
oświadczenia): 37 

− przyjęte oświadczenia woli: 482 
 

  Wydane zaświadczenia 
z dokumentacji 
związanej z dowodami 
osobistymi: 3 szt. 

źródło: dane Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

W 2019 r. do tut. Urzędu wpłynęły ogółem 29 253 pisma, w tym 76 wniosków 
o udostępnienie informacji publicznej. Liczba pism na przestrzeni ostatnich 3 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 2016 - 2019 

źródło: Biuro Obsługi Interesanta UM Pyskowice 

Dużą część czasu pracownikom samorządowym zajmuje praca administracyjna. Poniżej 
przedstawiamy liczbę decyzji i zaświadczeń jaką urzędnicy wydali w 2019 r.: 

 Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji: 

− zaświadczenia dot. przeznaczenia działek w m.p.z.p. lub studium – 170 szt., 

− zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
z m.p.z.p. – 8szt., 

− wypisy i wyrysy z m.p.z.p. lub wypis z m.p.z.p. – 71 szt., 

− wypisy i wyrysy ze studium lub wypis ze studium – 7 szt., 

− postanowienia: wstępny projekt podziału – 21 szt., 

− opinia dotycząca wstępnego projektu podziału działki – 6 szt., 

− decyzje inwestycji celu publicznego – 2 szt. 

 Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego: 
MELDUNKI: 

− zameldowanie na pobyt stały – 604 szt., 

− wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego – ze stałego – 370 szt.; z czasowego – 328 
szt., 

− wydane decyzje administracyjne – 59 szt., 

− zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy – 1 
szt., 

− udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL – 509 szt., 

− wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców – 540 szt., 

− sprawy związane z dowodami osobistymi – wyszczególnione w tabeli 3. 

 Wydział Podatków Lokalnych: 

− decyzje podatkowe – 6700 szt. 
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Ilość pism 24053 24141 25555 29253
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 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA: 

− postępowania związane z usuwaniem drzew – 61 szt., 

− decyzje na wycinkę drzew – 36 szt., 

− sprawy związane z działalnością gospodarczą – wyszczególnione w tabeli 3. 
 

REFERAT DRÓG I KOMUNIKACJI: 

− wnioski o utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych – 108 szt., 

− wnioski o opinie w sprawie projektu zmian organizacji ruchu drogowego – 40 szt., 

− wnioski o współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego – 36 szt., 

− wnioski o zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 228 szt., 

− wnioski o lokalizację zjazdu z drogi publicznej – 37 szt., 

− wnioski o zgodę na lokalizację oraz wejście w teren – 81 szt., 

− wnioski o planowanie transportu zbiorowego – 20 szt. 
 

REFERAT GOSPODARKI LOKALAMI: 

− wnioski o przyjęcie na listę mieszkaniową – 79 szt., 

− wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego – 525 szt., 

− wnioski o przyznanie dodatku energetycznego – 56 szt. 

 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa: 

− sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców – 24 szt. 

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

− decyzje dotyczące podziału nieruchomości – 32 szt. 

 Biuro Promocji i Współpracy Partnerskiej: 

− wyrażenie zgody na używanie logo miasta – 9 szt., 

− wnioski o wydanie materiałów i wydawnictw promocyjnych – 94 szt., 

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

 Urząd Stanu Cywilnego: 

− sprawy związane z urodzeniami, zgonami i małżeństwami – wyszczególnione w tabeli 3. 
 

Władze miasta oraz pracownicy Urzędu wiele tematów podejmowali również na podstawie 
bezpośrednich rozmów z mieszkańcami w terenie oraz w siedzibie Urzędu. Burmistrz Miasta, 
Zastępca Burmistrza oraz Sekretarz Miasta przyjmowali klientów w sprawach skarg i wniosków 
w każdy czwartek. W 2019 r. przyjęli oni ok. 360 stron. 

Wszystkie te działania miały na celu podniesienie komfortu klientom korzystającym z usług 
naszego Urzędu. Zgodnie z ideą, iż: "każdy klient, w tym mieszkaniec Pyskowic otrzymuje fachową 
obsługę oraz rzetelną i wszechstronną informację przez przyjaźnie do niego nastawiony personel". 
Tę ideę będziemy realizować w 2020 r. i w latach następnych. 
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 Budżet gminy Pyskowice jest najistotniejszym narzędziem jej zarządzania oraz  
wyznacznikiem nie tylko jej bieżącej polityki, ale także strategią działania na przyszłość. Jest on 
uchwalany na rok budżetowy w formie uchwały budżetowej przez Radę Miejską. 

 Plan gospodarki  budżetowej na 2019 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Pyskowicach 
uchwałą nr III/29/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 r. 

 Poniżej przedstawiamy dane dotyczące polityki finansowej gminy Pyskowice w 2019 r.  
w zestawieniu z latami ubiegłymi (2017-2018). 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 2019 r. oraz informacja o stanie miasta Pyskowice ". 
 

W roku 2019 sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2018 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 2018 r. otrzymał jednogłośnie absolutorium co jest dowodem na docenienie efektów 
działalności organu wykonawczego. 

3.1 Wykonanie budżetu gminy Pyskowice w 2019 r. 

 W 2019 r. dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 101 363 070,49 zł, wydatki 
budżetowe na kwotę 116 669 644,62 zł. Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 15 306 574,13 
zł. 

 W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miejskiej 
i zarządzeniami Burmistrza Miasta zgodnie z kompetencjami. Wykonanie dochodów wyniosło 
108 159 621,59 zł, a wykonanie wydatków 112 246 603,39 zł. 

Tabela 4.  
Wykonanie budżetu gminy Pyskowice w 2019 r. 

Wyróżnienie Plan wg uchwały 
budżetowej 

Plan po zmianach Wykonanie planu 

Dochody 101 363 070,49 100 065 488,23 108 159 621,59 

Wydatki 116 669 644,62 120 060 687,58 112 246 603,39 

Nadwyżka / deficyt -15 306 574,13 -19 995 199,35 -4 086 981,80 

źródło: dane Wydziału Księgowości i Budżetu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 Podobnie jak w latach ubiegłych wg stanu na koniec 2019 r. Gmina nie miała wymagalnych 
zobowiązań. 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 
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zewnętrznych przed zakończeniem perspektywy 2014-2020 dla projektów unijnych. Wydatki bieżące, 
zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, finansowane są z dochodów bieżących 
budżetu. Podobnie jak w latach ubiegłych w 2019 r. nie udzielono również poręczeń i gwarancji. 

 DOCHODY GMINY 

 Struktura dochodów gminy Pyskowice w 2019 r. została przedstawiona w poniższej tabeli: 

Tabela 5.  
Dochody gminy Pyskowice w 2019 r. wg źródła pochodzenia 

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

Dochody ogółem 100 065 488,23 108 159 621,59 108,09 

Dochody własne,  
z czego: 

47 775 315,93 51 098 342,31 106,96 

− ze sprzedaży majątku, 3 400 000,00 3 919 908,51 115,29 

− z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania 
wieczystego 
w prawo własności, 

750 000,00 1 231 279,44 164,17 

− z podatków i opłat, 11 982 253,18 13 100 084,16 109,33 

− inne:    

Dotacje celowe 25 588 417,70 27 698 460,37 108,25 

Subwencje 15 320 637,00 15 320 637,00 100,00 

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

11 381 117,60 14 042 181,91 123,38 

źródło: dane Wydziału Księgowości i Budżetu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 W 2019 r. największą procentowo pozycją w dochodach budżetu gminy były dochody własne. 
Zamknęły się one w kwocie 51 098 342,31 zł, co stanowiło 47,24 % wszystkich dochodów Gminy. 
Kolejną pod względem wielkości pozycją dochodów były dotacje na realizację zadań zleconych 
i własnych. W roku 2019 Gmina z tego tytułu uzyskała 27 698 460,37 zł tj. 25,61 % dochodów ogółem. 
Dochody z tytułu subwencji wyniosły 15 320 637,00 zł co stanowiło 14,17 % dochodów ogółem. Poza 
ww. stałymi źródłami, dochodem dla Gminy mogą być także środki na realizację projektów 
finansowanych z udziałem środków unijnych. W 2019 r. dochody z tego tytułu wyniosły 
14 042 181,91 zł, co stanowiło 12,98 % wykonanych dochodów ogółem. 

 Dochody jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na bieżące i majątkowe. 
Dochody majątkowe w 2019 r. wyniosły 24 277 211,87 zł, a bieżące 83 882 409,72 zł. 



 

17 

 Analizując dochody Gminy w latach 2017-2019 należy zwrócić uwagę na fakt zwiększających 
się wpływów do jej budżetu. Jest to w przeważającym stopniu zarówno efekt prężnej działalności 
samorządu Gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz fakt realizacji rządowych 
projektów 500 +, 300 +.   

Wykres 2.  
Dochody gminy Pyskowice ogółem [w tys. zł] w latach 2017 - 2019

źródło: dane Wydziału Księgowości i Budżetu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 WYDATKI GMINY 

 W ślad za zwiększającymi się dochodami rosną również wydatki budżetowe, które 
w stosunku do roku 2018 r. zwiększyły się o 20,14 % i wyniosły 112 246 603,39 zł. Wzrost wydatków 
Gminy wynikał podobnie jak wzrost dochodów z realizacji programów rządowych 500+, 300+. Jednak 
rok 2019 był wyjątkowym rokiem z uwagi na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środków 
unijnych. Łącznie na projekty finansowane z udziałem środków unijnych wydatkowano w 2019 r. 
kwotę 23 572 038,05 zł , z czego 22 556 973,25 zł stanowiły wydatki majątkowe. 

Wykres 3.  
Wydatki gminy Pyskowice ogółem [w tys. zł] w latach 2017-2019 

źródło: dane Wydziału Księgowości i Budżetu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

2017 r. 2018 r. 2019 r.

Dochody gminy 72 131 85 063 108 159
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 Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się podobnie jak jej dochody 
tj. w podziale na bieżące i majątkowe. 

Tabela 6.  
Wydatki gminy Pyskowice w 2019 r. wg źródła pochodzenia 

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

Wydatki ogółem 120 060 687,58 112 246 603,39 93,49 

Wydatki majątkowe 
inwestycyjne, z czego: 

35 924 794,78 32 900 252,21 91,58 

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

12 438 270,79 10 343 278,96 83,16 

− inwestycje i zakupy 
inwestycyjne finansowane  
z udziałem środków 
zewnętrznych. 

23 486 523,99 22 556 973,25 96,04 

Wydatki bieżące, z czego: 84 135 892,80 79 346 351,18 94,31 

− finansowane bez  udziału 
środków zewnętrznych, 

82 752 550,27 78 331 286,38 94,66 

− finansowane z udziałem 
środków zewnętrznych. 

 

1 383 342,53 1 015 064,80 73,38 

źródło: dane Wydziału Księgowości i Budżetu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 

3.2 Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 r. 

 Rok 2019 w Pyskowicach był rokiem inwestycji i to głównie realizowanych przy udziale 
zewnętrznych źródeł finansowania. W 2019 r. na cele inwestycyjne wydatkowano kwotę 
32 900 252,21 zł, z czego otrzymane na rachunek budżetu środki zewnętrzne wyniosły 16 042 883,40 
zł, co stanowi 48,76 % poniesionych wydatków inwestycyjnych ogółem. Większość środków 
zewnętrznych pochodziła z budżetu Unii Europejskiej – 10 974 558,50 zł. Ponadto otrzymano dotacje 
z funduszy celowych, budżetów jst i budżetu państwa w łącznej kwocie 5 068 324,90 zł. 

 

Wynik ten jest najwyższy w historii Pyskowic i mobilizuje nas do dalszej pracy! 
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Poniżej przedstawiono stan wykorzystania środków na zadania inwestycyjne w ostatnich 
trzech latach: 
 

Tabela 7.  
Wydatki gminy Pyskowice na zadania inwestycyjne w latach 2017-2019 z podziałem na źródła 
finansowania 

Wykorzystanie 
środków na zadania 
inwestycyjne 

2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Środki zewnętrzne 2 204 145,00 11 018 078,81 16 042 883,40 

Środki własne 5 270 829,54 12 060 709,86 16 857 368,81 

RAZEM 7 474 974,54 23 078 788,67 32 900 252,21 

źródło: dane Wydziału Księgowości i Budżetu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Tabela 8.  
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych w 2019 r. 

Wyróżnienie  Wykonanie [ zł ] Wykonanie [%] 

Środki z budżetu UE  10 974 558,50 33,36 

Dotacje otrzymane z budżetów jst  897 249,00 2,73 

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

 
50 000,00 0,15 

Dotacje otrzymane z funduszy 
celowych (FP, WFOŚiGW) 

 
4 121 075,90 12,52 

Środki własne  16 857 368,81 51,24 

Wydatki inwestycyjne ogółem  32 900 252,21 100,00 

źródło: dane Wydziału Księgowości i Budżetu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 Poniżej syntetycznie przedstawiono wydatki poniesione w 2019 r. na zadania inwestycyjne, 
które realizuje Gmina: 

 budowa, modernizacja ulic, chodników, parkingów – 588 617,03 zł, 

 budowa Centrum Przesiadkowego przy pl. kard. Stefana Wyszyńskiego – 4 962 529,01 zł, 

 Stacja Kultury - adaptacja dworca kolejowego – 18 450,00 zł, 

 modernizacje lokali komunalnych – 669 582,32 zł, 

 modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach – 4 008 877,26 zł, 

 modernizacje i termomodernizacje szkół (SP-4, SP-5, SP-6) – 9 230 259,88 zł, 

 modernizacje i termomodernizacje przedszkoli (P1, P2, P5) – 2 343 321,77 zł,  

 inwestycje z budżetu obywatelskiego (Plac zabaw przy SP-5, Pyskowicki Park Rozrywki i Nauki przy 

SP 6) – 150 205,90 zł, 

 przebudowa i modernizacja żłobka – 1 104 306,73 zł, 

 inwestycje związane z budową oświetlenia na terenie miasta – 292 607,41 zł, 
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 rewaloryzacja Parku Miejskiego – 4 337 801,40 zł, 

 zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów – 3 600 409,14 zł. 

Szczegółowe dane na temat realizowanych inwestycji miejskich w 2019 r. znajdują  
się w rozdziale 7 pkt 7.2 „Inwestycje miejskie” oraz w rozdziale 7 pkt 7.11 „Środki zewnętrzne”. 

3.3 Dotacje udzielone innym jst. 

 W 2019 r. Pyskowice udzieliły 103 808,22 zł dofinansowania innym jednostkom samorządu 
terytorialnego na realizacje poniższych zadań: 

 poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S (ul. Powstańców 

Śląskich) – dokumentacja projektowa, dotacja dla Powiatu Gliwickiego, wartość dotacji wyniosła 

65 805,00 zł, 

 zakupu defibrylatora dla Szpitala w Pyskowicach, dotacja dla Powiatu Gliwickiego, wartość dotacji 

wyniosła 35 000,00 zł, 

 zatrudnienie związane z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie 

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

2 335,68 zł, 

 zatrudnienie związane z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w punkcie 

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

dotacji wyniosła 667,54 zł. 

3.4 Wieloletnia prognoza finansowa 

Tabela 9.  
Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia 

 Kredyty i pożyczki 

Rok Zadłużenie na 1 
stycznia 

Rata Odsetki  Zadłużenie na 
31 grudnia 

2020 21 825 196,10 6 094 305,51 505 179,00   

 
1 342 592,14 

Kredyt planowany do zaciągnięcia 
w 2020 r. 

 
17 073 482,73 

2021 17 073 482,73 1 484 358,5 434 880,39  15 589 124,23 

2022 15 589 124,23 2 684 358,24 385 407,57  12 904 765,99 

2023 12 904 765,99 2 687 317,03 313 815,86  10 217 448,96 

2024 10 217 448,96 2 554 362,24 244 006,14  7 663 086,72 

2025 7 663 086,72 2 554 362,24 176 636,48  5 108 724,48 

2026 5 108 724,48 2 554 362,24 109 273,00  2 554 362,24 

2027 2 554 362,24 2 554 362,24 34 138,60  0,00 

źródło: dane Wydziału Księgowości i Budżetu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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Tabela 10.  
Nadwyżka operacyjna na najbliższe lata – brutto i netto 

Rok Brutto Netto 

2020 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 

2022 348 624,24 0,00 

2023 1 639 508,24 0,00 

2024 3 142 287,24 587 925,00 

2025 5 175 289,24 2 620 927,00 

2026 5 821 800,24 3 267 438,00 

2027 8 096 062,24 5 541 700,00 

źródło: dane Wydziału Księgowości i Budżetu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Nadwyżka operacyjna brutto osiągnięta za 2019 r. wynosi 4 536 058,54 zł, a nadwyżka 
operacyjna netto wynosi 3 758 064,14 zł. 
 

Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata 

 Od 2014 r. obowiązuje nowa norma regulująca limitowanie zadłużenia samorządu 
terytorialnego oparta na zindywidualizowanym podejściu do obliczania dopuszczalnego poziomu 
zadłużenia samorządów. Ze względu na charakter tej reguły powszechnie określa się ją mianem 
indywidualnego wskaźnika zadłużenia (IWZ). Zgodnie z IWZ o dopuszczalnym poziomie zadłużenia 
jednostki samorządu terytorialnego decyduje kształtowanie się relacji wielkości obsługi długu  
do środków, które w ocenie ustawodawcy można przeznaczyć na jego spłatę, tj. przede wszystkim  
do nadwyżki operacyjnej z trzech minionych lat, a począwszy od budżetów uchwalanych na 2020 r. 
z ostatnich siedmiu lat. 

Tabela 11.  
Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata 

Rok 
Wskaźnik planowanej 
łącznej kwoty spłaty 

 
Dopuszczalny wskaźnik 
spłaty 

2020 3,12  9,87 

2021 1,84  8,43 

2022 1,74  6,80 

2023 1,63  5,04 

2024 1,36  5,77 

2025 1,25  6,69 

2026 1,17  2,45 

2027 1,08  2,79 

źródło: dane Wydziału Księgowości i Budżetu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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Wpływ planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na finanse Gminy 

 Wykonane w 2019 r. inwestycje to przede wszystkim inwestycje finansowane z udziałem 
środków unijnych: termomodernizacje placówek oświatowych, termomodernizacja budynku Urzędu 
Miejskiego, rewaloryzacja Parku Miejskiego, budowa Centrum Przesiadkowego. Zrealizowanie tych 
inwestycji spowodowało wzrost zadłużenia gminy do kwoty 21 825 196,10 zł. Jednak w kolejnych 
latach inwestycje niewątpliwie przyniosą konkretne efekty w postaci oszczędności środków 
przeznaczonych na ogrzewanie, środków przeznaczonych na remonty i modernizacje. 
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4.1 Zmiany w stanie mienia gminy Pyskowice w 2019 r. 

Jednym z podstawowych zadań stojących przed jednostkami samorządu terytorialnego 
 jest zarządzanie, w imieniu swoich mieszkańców i dla dobra wspólnego, mieniem komunalnym. 

Wg prowadzonego przez Gminę i na bieżąco korygowanego zestawienia zasobu gruntów 
komunalnych na koniec roku 2019 gmina Pyskowice dysponowała gruntami o powierzchni 424,1423 
ha (w tym 0,6583 ha – grunt, którego gmina jest użytkownikiem wieczystym). Zasób gminy Pyskowice 
w porównaniu do roku 2018 – pomimo zbywania gminnych terenów - zwiększył się o 12,3657 ha. 

W użytkowaniu wieczystym pozostawało 27,0000 ha gminnych gruntów (w tym,  
w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 16,0000 ha). 

Trwałym zarządem obciążona była wg stanu na koniec roku 2019 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), bądź 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 216,86 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 2019 r. stan w stosunku do 2018 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 1 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). Stan ten w roku 
ubiegłym nie uległ zmianie. 

Tabela 12.  
Zestawienie powierzchni gruntów własnych gminy Pyskowice – stan na 31.12.2019 r. 

Grunty  Powierzchnia [ha] 

Grunty łącznie, 
w tym: 

 424,1423 ha 

 grunty własne: 
w tym: 

− wieczyste użytkowanie 

− trwały zarząd 

− dzierżawa 

− użyczenie 

 423,484 ha 
 
27,0000 ha 
6,5970 ha 
216,86 ha 
0,3426 ha 

 grunty Skarbu Państwa, których 
Gmina jest użytkownikiem wieczystym 

 0,6583 ha 

źródło: dane Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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4.1.1 Zwiększenia stanu mienia gminy Pyskowice 

Mienie gminy Pyskowice w 2019 r. ulegało zwiększeniu: 

 w trybie ustawy „komunalizacyjnej”. 

− w roku 2019 Gmina Pyskowice otrzymała od Wojewody Śląskiego 17 decyzji 
administracyjnych ws. komunalizacji mienia. Łączna powierzchnia gruntów objętych ww. 
decyzjami wyniosła 16,0325 ha. Z tych 17 decyzji 11 zostało wydanych na wniosek Gminy,  
2 decyzje zostały wydane na wniosek Starosty Powiatu Gliwickiego, a Wojewoda Śląski 
wszczął z urzędu procedurę komunalizacyjną w stosunku do 4 nieruchomości. 

− w stosunku do 1 decyzji Wojewody trwa postępowanie odwoławcze dot. nieruchomości 
niezabudowanej położonej w Pyskowicach przy ul. Wiejskiej - Bocznej. Aktualnie w Śląskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach na rozpatrzenie oczekuje jeszcze ok 10 wniosków gminy  
o komunalizację obejmujących 31 działek na łączną powierzchnię ponad 6,0000 ha. 

− w roku 2019 wyrokiem z dnia 12 lipca oddalającym skargę PKP S.A. ostatecznie rozstrzygnięto 
sprawę komunalizacji nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej  
w Pyskowicach przy ul. Oświęcimskiej 25, 25a, 27, 27a. W wyniku wskazanego wyżej wyroku 
NSA decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 03.2013 r. stała się ostateczna, a gmina stała się 
właścicielem zabudowanej nieruchomości o pow. 0,2841 ha. 

 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 2019 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 2019 w następujących przypadkach: 

− wypłacono odszkodowanie w kwocie 19 530,00 zł, za przejętą na własność gminy Pyskowice 
działkę o pow. 0,0217 ha z przeznaczeniem pod gminną drogę publiczną – ul. Wiejską, 

− wypłacono odszkodowanie w kwocie 101 900,00 zł, za przejętą na własność Gminy działki 
o pow. 0,0438 ha oraz o pow. 0,0215 ha  z przeznaczeniem na drogę gminną – w głębi 
ul. Poznańskiej. 

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 424 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. 
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Zbycie nieruchomości Gminy w 2019 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). 
Dochody jakie gmina uzyskała w roku ubiegłym z tytułu przekształceń wyniosły 1 329 524,53 zł. 
Tak wysokie dochody wynikały z tego, iż duża liczba mieszkańców skorzystała z maksymalnej 60% 
bonifikaty, która na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr V/49/2019 z 28 lutego 
2019 r. 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 24 lokali mieszkalnych - w tym: 2 w przetargu, 22 zbyte na rzecz najemców (4 lokale to 

lokale z 80% bonifikatą, 14 to lokale z bonifikatą 85%, a dla pozostałych 4 - zastosowano 90% 

bonifikaty). Należy nadmienić, iż mimo zastosowania wysokich bonifikat 7 najemców dodatkowo 

skorzystało z możliwości rozłożenia ceny lokalu na raty. 
Uzyskane wpływy ze sprzedaży lokali wyniosły ogółem 511 520,00 zł, w tym za lokale z przetargu 
łącznie 228 900,00 zł. 

 sprzedaży nieruchomości zabudowanej ośrodkiem sportowo – rekreacyjnym o pow. 0,5634 ha, 

położonej przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego. Dochód z tego tytułu wyniósł 495 000,00 zł. 

 sprzedaży 12 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej pow. 

2,9184 ha, a dochód z tego tytułu wyniósł 3 221 247,00 zł, oraz 6 nieruchomości o pow. łącznej 

0,0689 ha, z przeznaczeniem na tereny zieleni urządzonej, z których dochód wyniósł 53 278,68 zł. 

 wniesienia w formie aportu dwóch nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3352 ha. Aporty 

zostały wniesione na rzecz: spółki MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na 

budowę budynku mieszkalnego oraz na rzecz MZBM - TBS Sp. z o.o. w Pyskowicach na 

podwyższenie kapitału zakładowego. 

4.2 Dochody z mienia gminy Pyskowice 

Dochody Gminy w zakresie dysponowania swoim mieniem w 2019 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 2019 r. 

Lp. Wyszczególnienie 
Dochody 
uzyskane na 
31.12.2018 r. 

Dochody 
uzyskane na 
31.12.2019 r. 

1. Czynsze za lokale komunalne 5 409 753,32 5 477 431,29 

2. Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 122 261,61 338 365,02 

3. Sprzedaż mienia komunalnego 2 340 275,27 3 919 908,51 

4. Użytkowanie wieczyste 389 927,96 149 069,46 

5. Przekształcenie użytkowania wieczystego – 
osoby prawne 

0,00 11 529,30 
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6. Przekształcenie użytkowania wieczystego – 
osoby fizyczne 

14 192,40 1 219 750,14 

7. Czynsze dzierżawne 208 098,15 224 159,79 

8. Rezerwacja targowiska 95 407,80 96 479,51 

9. Opłata za ustanowienie służebności drogi 8 729,93 1 095,00 

10. Opłata cmentarna 44 963,50 43 033,25 

11. Czynsze UM 31 911,79 29 669,28 

12. Odsetki od nieterminowych wpłat – dot. 
pozycji od 3 do11 

2 653,44 5 655,57 

13. Czynsze - szkoły podstawowe 54 229,14 36 828,02 

14. Czynsze - przedszkola 24 879,35 21 330,97 

15. Czynsz - budynek mieszkalny przy SP-6 6 462,66 6 886,21 

16. Czynsze - żłobek 7 520,00 4 800,00 

 Razem 8 761 266,32 11 585 991,32 

źródło: dane Wydziału Księgowości i Budżetu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 

4.3 Inne informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia gminy 
Pyskowice 

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. 

 

Gmina Pyskowice uzyskała w 2019 r. prawo własności w stosunku do 2 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 2018 r. wzrosła 
o 21 488 558,06 zł, co obrazuje poniższa tabela. 
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Tabela 14.  
Wartościowe zestawienie  środków trwałych stanowiących mienie komunalne gminy Pyskowice 
(bez „wyposażenia”) 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

8. Grupa 7 - 
Środki 
transportowe 

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

2019 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 

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 

źródło: dane Wydziału Księgowości i Budżetu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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4.4  Udziały gminy Pyskowice w spółkach 

 W 2019 r. gmina Pyskowice posiadała udziały w pięciu spółkach prawa handlowego.  
W dwóch z nich miasto było jedynym udziałowcem. W poniższej tabeli przedstawiono wartość 
udziałów w poszczególnych spółkach. 

Tabela 15.  
Udziały gminy Pyskowice w spółkach prawa handlowego w 2019 r. 

Nazwa i adres spółki Czas powstania i wartość udziału Gminy 

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 – 7 391 po 600 zł każdy na łączną 
kwotę 4 434 600  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. 

Udziały – 31 396 po 500 zł każdy na łączną 
kwotę 15 698 000 zł, co stanowi 7,88 % 

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Spółka z o. o. 
ul. Towarowa 1 
42 – 600 Tarnowskie Góry 

Akt notarialny z dnia: 8.10.2003 r., 18.12.2003 
r., 23.03.2004 r., 23.12.2005 r.,    
9.07.2007 r. 9.01.2009 r., 6.04.2016 r. 

Udziały 45 775 po 50 zł każdy na łączną 
kwotę 2 288 750 zł, co stanowi 3,09 % 

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 Wydziału Księgowości i Budżetu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Szczegółowe informacje na temat mienia komunalnego i jego zmian w 2019 r. można znaleźć 
na stronie internetowej www.bip.pyskowice / Budżet i majątek / wykonanie budżetu / rok 2019 / 
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2019 r. oraz informacja o stanie mienia 
miasta Pyskowice. 
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5.1 Strategia rozwoju Miasta Pyskowice do roku 2030 

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. Zgodnie z nią określono wizję 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”. 

 

Poprzez odpowiednio realizowaną politykę rozwoju ukierunkowaną na osiągnięcie powyższej 
wizji oraz przy odpowiednim monitorowaniu postępów i stosowaniu ewentualnych wymaganych 
modyfikacji działań strategicznych w Pyskowicach sprzyjał będzie korzystny, kreatywny klimat do 
dobrego zamieszkania i rozwoju przedsiębiorczości w zrównoważonym środowisku. 

Infografika 3.  
Wymiary rozwoju lokalnego miasta Pyskowice określone w Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice 
do roku 2030 

źródło: Strategia Rozwoju Miasta Pyskowice do roku 2030 

PYSKOWICE-
DOBRE 

ŚRODOWISKO 
DO ROZWOJU

Współpraca, 
partycypacja 

społeczna 
i partnerstwa

Wzmacnianie 
kapitału 

ludzkiego
i edukacji

Atrakcyjne 
przestrzenie 

publiczne
i tereny zielone 

w zdrowym 
środowisku

Aktywny rynek 
pracy

i gospodarka

Wysoka jakość 
życia -

zamieszkanie
i innowacje
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Tabela 16.  
Realizacja polityki rozwoju w roku 2019 określonej w Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice do roku 
2030. 

Cele 
strategiczne 

 
Cele operacyjne 

 
Projekty i działania w 2019 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 projektu 
Stacja Kultury, w której ma w przyszłości zostać 
utworzone Centrum Organizacji Pozarządowych. 

2. Organizacja wycieczek uczniów szkół i przedszkoli 
do Urzędu – możliwość poznania przez dzieci  
i młodzież funkcjonowania Urzędu Miejskiego „od 
kuchni” oraz zadań gminy. 

3. Budżet Obywatelski, konkurs ekologiczny. 
4. Ankiety, spotkania i konsultacje z mieszkańcami. 

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

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

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

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

 1. Wprowadzenie 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, 
podwieczorek na rynku). 

     

Wysoki poziom 
kapitału 
ludzkiego 
i edukacji 

 Egalitarna edukacja 
przez całe życie. 

 1. Promocja i wspieranie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. 

 Wzmacnianie 
potencjału 
kulturotwórczego 
w mieście. 

 1. Wzmocnienie oferty Centrum Wystawienniczego 
oraz Galerii „Podcień” poprzez organizowanie: 
wystaw w siedzibie Centrum oraz w plenerze, 
wernisaży, a także skuteczną promocję kultury 
i stworzenie marek kulturalnych miasta. 

 Tworzenie twórczych 
przestrzeni 
umożliwiających 

 1. Przeznaczenie budynku dworca na centrum 
kultury i aktywności społecznej – projekt pn. 
„Stacja Kultury”. 
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spędzanie czasu 
wolnego mieszkańców. 

 Różnorodna oferta 
spędzania czasu 
wolnego zorientowana 
na rozwój 
kreatywności, pasji 
i zainteresowań. 

 1. Wzbogacenie oferty cyklicznych imprez kulturalno 
– rekreacyjnych na podstawie inwentaryzacji 
stanu wcześniejszego, analizy potrzeb 
i zainteresowań mieszkańców – nowe wydarzenia 
/ elementy wydarzeń.  

2. Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej 
nr 5. 

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

4. Bogata oferta kulturalno – rozrywkowa w 
Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu np. kino 
plenerowe, eksplozja kolorów, cykl spotkań 
„pozytywnie zakręceni”, koncerty przy fontannie, 
koncert „Dom o Zielonych Progach”, „Winylowe 
spotkania”, „Kino kobiet”, „Bubble Day”. 

 Wzmacnianie jakości 
kształcenia na 
poziomie 
podstawowym. 

 1. Modernizacja szkół, w tym basenu w SP 5. 

     

Atrakcyjne 
Przestrzenie 
publiczne 
i tereny zielone 
w zdrowym 
środowisku 

 Wzmacnianie 
potencjału 
rekreacyjnego i 
turystycznego w 
mieście. 

 1. Realizacja działań związanych z turystyką 
i rekreacją – tworzenie obiektów sportowych 
i modernizacja istniejących – Rewaloryzacja Parku 
Miejskiego, modernizacja basenu, budowa strefy 
aktywności przy ul. Jaworowej, budowa placu 
zabaw przy SP 5 oraz Parku Rozrywki i Nauki przy 
SP 6. 

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

 1. Wyznaczenie gruntów pod inwestycje 
mieszkaniowe − uporządkowanie terenów i ich 
funkcji, a także przeznaczenia w planie 
zagospodarowania przestrzennego. 

 Edukacja mieszkańców 
w zakresie dbania 
o środowisko 
naturalne. 

 1. Dokonywanie pomiarów jakości powietrza na 
terenie Gminy i udostępnianie ich wyników 
mieszkańcom za pomocą dwóch czujników oraz 
wzmożone kontrole w rejonach, gdzie 
stwierdzono największe zanieczyszczenie 
powietrza. 
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2. Ochrona bioróżnorodności i zielonych części 
miasta poprzez akcje edukacyjne w zakresie 
ochrony środowiska i segregacji odpadów. 

3. Interwencje Straży Miejskiej. 
4. Organizacja konkursu ekologicznego. 
5. Budowa pracowni przyrodniczo – edukacyjnej 

w SP 5. 
6. Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Parku 

Miejskiego. 

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

 1. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach –
dostosowanie do potrzeb wszystkich grup 
wiekowych – zintegrowana przestrzeń, promocja 
miejsca, ścieżka edukacyjna. 

2. Projekt przebudowy skweru przy ul. 
Poniatowskiego oraz wykonanie przebudowy 
skweru przy ul. Sienkiewicza na miejsca 
upamiętniające historię mieszkańców Pyskowic. 

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

 1. Instalacja ławek wzdłuż ciągów komunikacyjnych 
w mieście - 46 nowych ławek w Parku Miejskim, 
łączącym południową i północną część miasta. 

2. Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej oraz wprowadzanie nowoczesnych 
rozwiązań w zakresie dostępności obiektów dla 
osób niepełnosprawnych (zaprojektowanie windy 
w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, utworzenie 
nowych miejsc do parkowania dla osób 
niepełnosprawnych na terenie miasta, 
wbudowywanie kostki integracyjnej w miejscach 
przejść dla pieszych i zejść z chodników), jak 
również zastosowanie technologii związanych 
z odnawialnymi źródłami energii (fotowoltaika na 
dachu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach). 

 Poprawa 
funkcjonalności 
i dostępności 
komunikacyjnej. 

 1. Modernizacja miejskiej infrastruktury drogowej. 

 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 – 
rozpoczęcie projektu Stacja Kultury – adaptacja 
byłego dworca PKP w południowej części miasta, 
adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 13 na 
siedzibę Ośrodka Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 
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2. Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego − 
oświetlenie w technologii LED-owej. 

3. Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej 
w mieście poprzez wykonanie prac 
modernizacyjnych odcinków wodociągu 
w ul. kard. Stefana Wyszyńskiego. 

4. Inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych – fotowoltaika w Urzędzie Miejskim 
w Pyskowicach. 

     

Wysoka jakość 
życia –
zamieszkanie 
i innowacje 

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

 1. Utworzenie Centrum Przesiadkowego na placu 
kard. Stefana Wyszyńskiego. 

2. Usprawnienie wewnętrznej komunikacji 
publicznej w mieście – badania potrzeb  
i natężenia ruchu, dostosowanie usług do realnych 
potrzeb użytkowników. 

 Rozwijanie publicznych 
usług opiekuńczych. 

 1. Zwiększenie ilości miejsc w żłobku miejskim o 24 
miejsca. 

2. Rozpoczęcie działalności „Dziennego Domu 
Seniora+”. 

3. Realizacja projektu „Aby Senior Brzmiało Dumnie” 
- utworzenie „Dziennego Domu Senior+”, 
wdrożenie systemu teleopieki i zapewnienie 
wsparcia opiekunów faktycznych. 

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

5. Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej − 
wydłużenie godzin pracy istniejących przedszkoli. 

źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice do roku 2030 oraz zrealizowanych 
projektów i działań w roku 2019 

5.2 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023 

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 
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. 
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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. Kierunek II: 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

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 celi 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 4.  
Cele i kierunki działań określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 
2023 
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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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023 

W 2019 r., mając na uwadze powyższą wizję, cele i kierunki działań, zrealizowano szereg 
projektów rewitalizacyjnych: 
1. Projekty nieinwestycyjne tzw. projekty miękkie 

 projekt „Aktywni Razem”, który był projektem komplementarnym do zrealizowanej w 2018 roku 

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 i/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 „Dzienny Dom Senior+”. Projekt umożliwił utworzenie w 2018 r., „Dziennego Domu 

Senior+”. W 2019 r. w ramach wieloletniego programu „Senior+” sfinansowano bieżącą 

działalność ośrodka, której celem jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom 
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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. 
2. 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 – rozpoczęty 

w grudniu 2019 r. 

 „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach – dostosowanie do potrzeb wszystkich grup 

wiekowych”. Projekt miał na celu aktywizację mieszkańców poprzez integrację społeczną, 
b) będące inicjatywą władz lokalnych, realizujące strategiczną wizję rozwoju obszaru rewitalizacji – 

są to projekty infrastrukturalne, które zostały skonsultowane z interesariuszami danego obszaru: 

 budowa Centrum Przesiadkowego, 

 termomodernizacja obiektów gminnych – szkół (w tym basenu), przedszkoli, żłobka, Urzędu 

Miejskiego. 

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. Zaproponowane do programu przedsięwzięcia zostały zgłoszone przez Urząd Miejski 
w Pyskowicach oraz jednostki podległe, jak również przez mieszkańców, przedsiębiorców 
i organizacje pozarządowe. Więcej na temat realizowanych projektów 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 Plany i programy związane z ochroną środowiska 

5.3.1 Plan Gospodarki niskoemisyjnej 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pyskowice został uchwalony w 2015 r., a następnie 
w 2017 r. wykonano jego aktualizację. Jest to strategiczny dokument mający wpływ na lokalną 
gospodarkę ekologiczną i energetyczną Pyskowic. 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 2019 r. poz. 545.). 

W 2019 r. w Gminie zrealizowano szereg zadań w zakresie ochrony powietrza 
atmosferycznego, które przyczyniły się do jego poprawy: 

 prowadzono edukację ekologiczną, 

 kontynuowano działania w kierunku dalszej poprawy stanu technicznego dróg i modernizacji dróg 

gminnych, w tym m.in. wybudowano Centrum Przesiadkowe przy pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 

 przeprowadzono termomodernizację budynków stanowiących mienie komunalne tj. 3 szkół, 3 

przedszkoli, żłobka oraz budynku Urzędu Miejskiego. 
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Posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej było podstawą do uzyskania przez Gminę wielu 
dotacji z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 – 2020. 

5.3.2 Program Ochrony Środowiska 

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. 

 Działania zrealizowane w 2019 r.  w zakresie ochrony środowiska były zgodne z POŚ 
i 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 
w „Przeglądzie Pyskowickim” i na stronie www.pyskowice.pl, 

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

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

poprzez: 

− bieżące prace polegające na remoncie, modernizacji dróg gminnych, 

− budowę dróg gminnych, co przekłada się na usprawnienie ruchu komunikacyjnego na terenie 
Gminy, 

− obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną, co skutkuje obniżeniem emisji zanieczyszczeń 
poprzez: 

− dofinansowanie przez Gminę modernizacji systemów grzewczych dla indywidualnych 
odbiorców, 

− realizację programu PONE, 

− wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, wspólnot mieszkaniowych 
i spółdzielni, 

− doposażenie oświetlenia solarnego w Ogródku Jordanowskim przy ul. Strzelców Bytomskich. 

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

PWiK Sp. z o.o. Gliwice, 

 ograniczenia poziomu hałasu drogowego poprzez wykonanie naturalnych ścian akustycznych 

z drzew i krzewów w Parku Miejskim. 

Działania podejmowane w 2019 r. przede wszystkim ukierunkowane były na ochronę 
powietrza atmosferycznego tj. modernizacja i budowa dróg, termomodernizacje budynków 
użyteczności publicznej. Należy stwierdzić, że założone w POŚ zadania były realizowane na bieżąco 
i w miarę możliwości finansowych. Gmina Pyskowice w sposób prawidłowy wykonywała zadania 
określone w POŚ mając na uwadze poprawę stanu środowiska, racjonalne gospodarowanie zasobami, 
w tym ograniczenia wodochłonności, energochłonności i emisji zanieczyszczeń. Środki finansowe na 
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cele związane z ochroną środowiska pochodziły zarówno ze środków własnych jednostek, które je 
realizują, jak i ze źródeł zewnętrznych. Działania gminy Pyskowice były ukierunkowane na pozyskanie 
jak największej ilości środków zewnętrznych. 

5.3.3 Program ograniczenia niskiej emisji (PONE) 

Program ograniczenia niskiej emisji (PONE) ułatwia samorządom systemowe działania 
zmniejszające ilość substancji szkodliwych w atmosferze. W kwietniu 2018 r. Pyskowice podpisały 
umowę pożyczki i dotacji na dofinansowanie zadania: „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie 
Gminy Pyskowice” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Zadanie prowadzone było w 2018 – 2019 r. Inwestor, czyli mieszkaniec Gminy 
zakwalifikowany do udziału w programie ponosił tylko część kosztów związanych z wymianą starych 
kotłów i montażem urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Operator Programu wraz 
z Urzędem Miejskim przygotował kampanię informacyjną, spotkania i punkt konsultacyjny w celu 
zachęcania mieszkańców budynków jednorodzinnych do skorzystania z dotacji celowej. Dzięki tym 
środkom była możliwa realizacja programu dofinansowań wymiany źródeł ciepła w budynkach 
jednorodzinnych na ternie Gminy Pyskowice i osiągnięcie efektu rzeczowego tj.: 

 61 zmodernizowanych źródeł ciepła, 

 8 instalacji solarnych, 

 10 instalacji fotowoltaicznych. 

Poniżej przedstawiono zestawienie dotyczące wykorzystania środków z WFOŚiGW zgodnie 
z zawartymi umowami pożyczki i dotacji. 

Tabela 17.  
Wykorzystanie środków  z WFOŚiGW zgodnie z zawartymi umowami pożyczki i dotacji na wymianę 
kotłów węglowych 

Zadanie zrealizowane 

i rozliczone w danym 

roku 

 

Ilość sztuk Pożyczka Dotacja 

2018  20 103 160,44 zł 40 000,00 zł 

2019  10 52 000,00 zł 20 000,00 zł 

Razem  30 155 160,44 zł 60 000,00 zł 

źródło: dane Referatu Komunalnego i Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Tabela 18.  
Wykorzystanie środków z WFOŚiGW zgodnie z zawartymi umowami pożyczki i dotacji na wymianę 
istniejącego kotła węglowego na kocioł na biomasę 

Zadanie zrealizowane 

i rozliczone w danym 

roku 

 

Ilość sztuk Pożyczka Dotacja 

2018  5 26 000,00 zł 10 000,00 zł 
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2019  1 5 200,00 zł 2 000,00 zł 

Razem  6 31 200,00 zł 12 000,00 zł 

źródło: dane Referatu Komunalnego i Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 

Tabela 19.  
Wykorzystanie środków  z WFOŚiGW zgodnie z zawartymi umowami pożyczki i dotacji na wymianę 
istniejącego kotła węglowego na kocioł gazowy 

Zadanie zrealizowane 

i rozliczone w danym 

roku 

 

Ilość sztuk Pożyczka Dotacja 

2018  16 78 061,96 zł 32 000,00 zł 

2019  9 42 977,96 zł 18 000,00 zł 

Razem  25 121 039,92 zł 50 000,00 zł 

źródło: dane Referatu Komunalnego i Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Tabela 20.  
Wykorzystanie środków z WFOŚiGW zgodnie z zawartymi umowami pożyczki i dotacji na 
zamontowanie fotowoltaiki 

Zadanie zrealizowane 

i rozliczone w danym 

roku 

 

Ilość sztuk Pożyczka Dotacja 

2018  9 81 000,00 zł brak 

2019  1 9 000,00 zł brak 

Razem  10 90 000,00 zł brak 

źródło: dane Referatu Komunalnego i Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Tabela 21.  
Wykorzystanie środków z WFOŚiGW zgodnie z zawartymi umowami pożyczki i dotacji na 
zamontowanie układu solarnego 

Zadanie zrealizowane 

i rozliczone w danym 

roku 

 

Ilość sztuk Pożyczka Dotacja 

2018  4 29 280,02 zł brak 
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2019  4 31 599,41 zł brak 

Razem  8 60 879,43 zł brak 

źródło: dane Referatu Komunalnego i Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 Podsumowując, łącznie z tyt. pożyczki wykorzystano 458 279,79 zł, z czego: 

 w 2018 r. 317 502,42 zł, 

 w 2019 r. 140 777,37 zł, 

natomiast łącznie z tyt. dotacji wykorzystano 122 000,00 zł, z czego: 

 w 2018 r. 82 000,00 zł, 

 w 2019 r. 40 000,00 zł. 
 

Pierwotnie podpisana umowa z WFOŚiGW określała wysokość pożyczki w kwocie 497 
200,00 zł. Została wykorzystana w wysokości 458 279,79 zł. Powstała różnica tj. 38 920,21 zł 
obejmuje niewykorzystane środki na: 2 szt. układów solarnych (wykonano 8 szt., a pierwotnie 
zakładano 10 szt.) oraz różnice między maksymalną kwotą dotacji celowej, a faktyczną kwotą zapłaty 
figurującą na fakturach wykonawców. Na podstawie końcowego rozliczenia WFOŚiGW w Katowicach 
pomniejszył wypłatę ostatniej raty pożyczki o kwotę 38 920,21 zł. Natomiast środki z umowy dotacji 
zostały wykorzystane w całości tj. w kwocie 122 000,00 zł. 

 

5.4 Pogram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Pyskowice 

 

W 2019 roku gmina Pyskowice zgodnie z uchwałą nr VI/63/2019 Rady Miejskiej 
w Pyskowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice” realizowała 
zadania wynikające z ww. Programu. 

 

Główne założenia programu to: 

 zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

 opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

 odławianie bezdomnych zwierząt, 

 obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 

 poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

 usypianie ślepych miotów, 

 wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt, 

 elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt. 
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 Powyższe zadania realizowane były poprzez: 

 utrzymywanie bezdomnych psów i kotów. Zadanie to zostało zlecone Towarzystwu Opieki Nad 

Zwierzętami w Polsce, które prowadzi schronisko dla zwierząt w Chorzowie przy ul. Opolskiej 36. 

Wydatkowano na ten cel kwotę 19 557,00 zł 

 odławianie bezpańskich zwierząt domowych wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej. 

W ramach podpisanej umowy wyłapywane i przewożone do schroniska były bezpańskie zwierzęta 

z terenu Gminy. Ponadto, w ramach przedmiotowej umowy zapewniono opiekę weterynaryjną 

zwierzętom, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych. Realizację przedmiotowego zadania 

powierzono firmie PUP-H-W „Gabi” Gabriela Bartoszek z siedzibą w Żędowicach ul. Dworcowa 24 

współpracującej z Przychodnią Weterynaryjną Stanisław Marszałek z siedzibą w Pyskowicach przy 

ul. Czyżyków 9. 
Wydatkowano na ten cel kwotę 27 060,00 zł + zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 
zwierzętom, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych: 2 460,00 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. 
W celu realizacji przedmiotowego zadania zawarta została umowa z Przychodnią Weterynaryjną  
Stanisław Marszałek z siedzibą w Pyskowicach przy ul. Czyżyków 9. 
Wydatkowano na ten cel kwotę 12 182,00 zł. 

 interwencyjny transport zwierząt, w ramach którego przewieziono zwierzęta (kozy i kucyki) 

przekazane przez właściciela Ośrodka „Energetyk” do Wilkowic. Zwierzęta te przetrzymywane 

były w złych warunkach. Koszt zlecenia 246,00 zł. 
 

 

Ponadto w ramach zadania: Likwidacja zjawiska bezpańskich zwierząt podpisano w styczniu 
2019 r. umowę na odbiór, wywóz 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. 

W roku 2019 odebrano padlinę z terenów gminy Pyskowice i wydatkowano na ten cel kwotę 
35 996,40 zł. 

 

5.5 Strategie i programy związane z problemami społecznymi 

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. 
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Infografika 5.  
Negatywne skutki zjawisk społecznych występujące w Pyskowicach zdiagnozowane w Strategii 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy 
Pyskowice na lata 2014-2020 

W 2019 r. realizowano programy, na których opiera się realizacja Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Pyskowicach na lata 2014 – 2020. Są nimi: 

 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 2017 – 2020 - uchwalony uchwałą nr XXXV/261/2017 

Rady Miejskiej w Pyskowicach dnia 18 maja 2017 r. 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. uchwalony 

uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/315/2017 dnia 30 listopada 2017 r. 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 -2020 - uchwalony Uchwałą Rady 

Miejskiej nr XV/98/2015dnia 26 listopada 2015 r. 

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 

Działanie 
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lata 2014 – 2020 i powstał w oparciu o diagnozę środowiska tam przedstawioną. W programie 
określone priorytety strategiczne i działania zostały ukierunkowane na zapewnienie mieszkańcom 
gminy Pyskowice warunków sprzyjających osobistemu rozwojowi oraz przeciwdziałanie 
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego 
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych. 

 

Systematyczna analiza istniejących problemów społecznych, 

profilaktyka zagrożeń społecznych

W Ośrodku Pomocy Społecznej 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 2013-2019, na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Tabela 22.  
Powody udzielania pomocy w latach 2013 – 2019 

Powód trudnej sytuacji życiowej 

Liczba rodzin 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ubóstwo 249 239 238 218 207 190 175 
Sieroctwo 0 0 0 0 0 0 0 
Bezdomność 14 15 13 7 13 15 11 
Potrzeba ochrony macierzyństwa 30 29 35 24 12 8 12 

 w tym wielodzietność 20 20 22 12 7 3 3 
Bezrobocie 193 182 169 143 117 101 77 
Niepełnosprawność 164 158 174 162 156 146 161 
Długotrwała lub ciężka choroba 77 77 82 86 106 109 121 
Bezradność w sprawach 
opiekuńczo – wychowawczych 
i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego – ogółem 

64 60 63 53 30 18 13 

w tym: rodziny niepełne 48 43 46 33 17 11 8 
  rodziny wielodzietne 9 5 8 10 7 4 6 

Przemoc w rodzinie 7 7 9 8 4 0 2 
Alkoholizm 62 66 77 86 86 78 70 
Narkomania 1 3 4 3 2 2 1 
Trudności w przystosowaniu do 
życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego 

12 12 15 15 14 9 9 

Brak umiejętności 
w przystosowaniu do życia 
młodzieży opuszczającej placówki 
opiekuńczo – wychowawcze 

0 0 0 0 0 0 0 
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Trudności w integracji osób, które 
otrzymały status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą 

0 0 0 0 0 0 0 

Zdarzenie losowe 0 0 1 0 2 0 0 
Sytuacja kryzysowa 3 0 0 0 0 0 0 
Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 0 0 0 0 

na zielono – wzrost skali problemu w 2019 r. na czerwono – zmniejszenie skali problemu w 2019 r. 

źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach 

OPS stale monitoruje sytuację poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, wizyt 
patronażowych, interwencji, kontroli usług (1558 wizyt) oraz w ramach wewnętrznej superwizji 
i weryfikacji analiz (1684 indywidualnych przypadków) pod kątem planowanej pomocy i działań 
podejmowanych przez pracowników socjalnych w rejonach. 

Systematycznie monitorowane jest sytuacja dzieci i rodzin zagrożonych kryzysem przez 
pracowników socjalnych, dzielnicowych, pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli innych zawodów 
kontaktujących się z rodziną. 

Na terenie miasta prowadzona jest stała współpraca OPS z 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). 

 

Wsparcie rodziny

Wspieranie rodzin w 2019 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 2019 r. pyskowickim rodzinom były wypłacane: 

 Świadczenia rodzinne 

W 2019 r. wpłynęło łącznie 827 wniosków w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych. 
Wydano 996 decyzji, w tym: 494 decyzje przyznające zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku 
rodzinnego, 120 decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, 36 
decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie, 116 decyzji przyznających zasiłek pielęgnacyjny, 17 
decyzji przyznających specjalny zasiłek opiekuńczy, 12 decyzji przyznających świadczenie 
pielęgnacyjne. 
W 2019 r. wypłacono 17 568 świadczeń na łączną kwotę 3 663 964,00 zł. Ponadto poniesiono koszty 
związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby uprawnione do 
świadczeń opiekuńczych w kwocie 188 200,00 zł. 

 Zasiłek dla opiekuna 

Wypłacono 24 świadczenia na łączną kwotę 14 880,00 zł. Ponadto opłacono składki na 
ubezpieczenie społeczne w kwocie 2 047 zł. 
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 Świadczenie „Za Życiem” 

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

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

W 2019 r. wpłynęły łącznie 122 wnioski w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego. Wydano 117 decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego. W 2019 r. wypłacono 1 674 świadczenia na łączną kwotę 656 810,00 zł. Wydano 8 
decyzji ustalających kwotę nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
Jednocześnie łączna kwota zwrotów od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowanych w 2019 r. 
wynosi 276 132,83 zł, w tym: 22 732,74 zł stanowi spłatę należności powstałych na skutek wypłaty 
zaliczki alimentacyjnej oraz 253 400,09 zł stanowi spłatę należności powstałych na skutek wypłaty 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z czego: 191 467,19 zł należności głównej, 61 932,90 zł 
odsetek. 

 Świadczenie wychowawcze 

W 2019 r. wpłynęło 2 125 wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia 
wychowawczego, w tym 65 wniosków z kryterium dochodowym na pierwsze i kolejne dziecko oraz 
2060 wniosków bez kryterium dochodowego na drugie i kolejne dziecko. 
Wydano łącznie 78 decyzji, w tym 66 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. 
Wydano 1 904 informacje administracyjne przyznające prawo do świadczenia. 71 wniosków zostało 
przekazanych do rozpatrzenia przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. 
W 2019 r. wypłacono 24 598 świadczeń na łączną kwotę 12 249 188,00 zł. 

 Świadczenie dobry start 

W 2019 r. wpłynęło łącznie 1 355 wniosków o przyznanie prawa do świadczenia dobry start. 
Wypłacono 1 748 świadczeń na kwotę 538 500,00 zł. 

Dodatkowo świadczona była pomoc dla dzieci rodzin z problemami wynikającymi z ubóstwa, 
bezrobocia, przemocy, uzależnień, niepełnosprawności. Szczegóły na temat tych działań podjętych 
w 2019 r. znajdują się w rozdziale 5 pkt 5.5.3 „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-
2019”. 
 

Wspieranie osób i rodzin z problemem bezrobocia

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

Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych

W ramach wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych w 2019 r. prowadzono działania 
polegające na: 

 rozpoczęciu działalności „Dziennego Domu Seniora+”, 

 aktywowaniu osób starszych do udziału w życiu społecznym, 
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 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 1 dyspozytora. Wsparciem AOON 

objęto 25 niepełnosprawnych pyskowiczan. 
 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W 2019 r. 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”. 

Szczegóły na temat działań podjętych w 2019 r. znajdują się w rozdziale 5 pkt 5.5.3. „Gminny 
Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019”. 
 

Profilaktyka uzależnień

W ramach profilaktyki uzależnień w 2019 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, 

 współpraca z placówkami ochrony zdrowia w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu 

i narkotyków oraz innych środków odurzających, 
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 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 2019 r. znajdują się w rozdziale 5 pkt 5.5.4. „Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok” oraz rozdziale 5 pkt 
5.5.5. „ Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020”. 
 

Przeciwdziałanie bezdomności

W ramach przeciwdziałania bezdomności w 2019 r. prowadzono działania polegające na: 

 ponoszeniu kosztów pobytu w placówce zapewniającej schronienie. Na realizację zadania została 

zabezpieczona dotacja w wysokości 89 998,00 zł dla organizatora - Chrześcijańskiego 

Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach, filia schroniska w Dąbrowie Górniczej na przebywanie 

na pobyt czasowy lub stały w schronisku 7 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 2017-2019 

Celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 jest stworzenie 
optymalnych warunków umożliwiających realizowanie transparentnego systemu wsparcia na rzecz 
rodzin i poprawę ich działania w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Podmiotem 
realizującym pomoc rodzinie i dziecku na poziomie gminy Pyskowice jest Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 

Tabela 23.   
Realizacja celu głównego i celów szczegółowych w 2019 r. 

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

Cele szczegółowe Przewidywane działania Efekty w 2019 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 
– 88; 

− liczba osób, którym 
udzielono zasiłku 
okresowego – 82; 

− wartość wypłaconych 
zasiłków celowych  
(w tym program rządowy 

OPS 
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„Posiłek w szkole  
i w domu” - 198 006,33 
zł; 

 świadczenia niepieniężne: 

− liczba osób, którym 
udzielono wsparcia 
z tytułu usług 
opiekuńczych – 52; 

− liczba osób, którym 
udzielono wsparcia 
z tytułu opłat za pobyt 
w domach pomocy 
społecznej – 40; 

− wartość przekazanych 
posiłków (program 
rządowy „Posiłek 
w szkole i w domu”) - 
7 618,00 zł; 

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

 liczba dzieci korzystających 
z posiłków: 20 dzieci w szkole 
i 4 dzieci w przedszkolu; 

OPS, 
placówki 
oświatowe 

3. Pomoc rodzinom 
z problemem 
bezrobocia 

 liczba osób, którym udzielono 
pomocy – 77 osoby; 

OPS, PUP, 
OHP 

4. Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie 

 prowadzenie skutecznych 
oddziaływań wobec rodzin 
dotkniętych problemem 
przemocy w rodzinie, 
zarówno wobec ofiar, 
sprawców, jak i pozostałych 
członków rodziny, zwłaszcza 
dzieci; 

 prowadzenie poradnictwa 
socjalnego, medycznego, 
rodzinnego, prawnego, 
psychologicznego, 
pedagogicznego; 

 zapewnienie pomocy 
terapeutycznej, 
psychoedukacyjnej i wsparcia 
emocjonalnego dla dzieci 
i dorosłych z rodzin 
z problemem przemocy 
w rodzinie; 

Policja, OPS, 
placówki 
oświatowe, 
GKRPA, 
Zespół 
Interdyscypli-
narny 
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 udzielanie informacji 
sprawcom przemocy na 
temat programów 
korekcyjno-edukacyjnych; 

5. Zapewnienie 
świadczeń 
z funduszy 
alimentacyjnych 
na rzecz osób 
uprawnionych 

 w 2019 roku wpłynęły łącznie 
122 wnioski w sprawach 
dotyczących świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego. 

− wydano 117 decyzji 
przyznających prawo do 
świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego; 

− w 2019 r. wypłacono 
1 674 świadczenia 
na łączną kwotę 
656 810,00 zł; 

− wydano 8 decyzji 
ustalających kwotę 
nienależnie pobranych 
świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego; 

 

6. Zapewnienie pomocy 
osobom doznającym 
przemocy 

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

− w 2019r. w pieczy 
zastępczej przebywało 42 
dzieci. W 2019 roku 
dziesięcioro dzieci 
opuściło pieczę 
zastępczą, w tym: 1 
dziecko usamodzielniło 
się i opuściło pieczę 
zastępczą, 8 dzieci 
wróciło pod opiekę 
rodziców biologicznych, 1 
dziecko trafiło do adopcji; 

− ostatecznie na dzień 
31.12.2019 r. w pieczy 
pozostało 32 dzieci; 

− Wydatki poniesione 
z tytułu przebywania 
dzieci w pieczy zastępczej 
wyniosły 453 209,00 zł; 

Policja, OPS, 
placówki 
oświatowe, 
placówki 
ochrony 
zdrowia, 
GKRPA, 
Zespół 
Interdyscypli
narny 
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 zapewnienie osobom 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie miejsc w ośrodku 
dla ofiar przemocy; 

 realizowanie procedury 
„Niebieskiej Karty”; 

 działalność zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie 

− koordynowanie 29 grup 
roboczych, które odbyły 
94 spotkania. W wyniku 
tych działań udało się 
pomóc osobom 
dotkniętym przemocą; 

− objętych pomocą zostało 
55 rodzin, więcej o 5 
w stosunku do roku 2018; 

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 – 175 rodzin; 

− niepełnosprawność – 161 
rodzin; 

− bezrobocie – 77 rodzin; 

− długotrwała lub ciężka 
choroba – 121 rodzin; 

− alkoholizm – 70 rodzin; 

− bezradność w sprawach 
opiekuńczo – 
wychowawczych – 13 
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 
w uregulowaniu spraw 
urzędowych. Wszystkie te 
działania mają prowadzić do 
tego, by z czasem rodzina 

OPS 
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samodzielnie potrafiła radzić 
sobie w pokonywaniu 
trudności 

− liczba asystentów 
pracujących na rzecz 
rodzin – 3; 

− liczba rodzin, którym 
przydzielono asystenta - 
39 (w tym ilość dzieci 
w rodzinie 88); 

3. Zapewnienie 
dostępności 
konsultacji, 
poradnictwa 
specjalistycznego 

 liczba miejsc poradnictwa 
specjalistycznego – 2; 

 konsultant ds. profilaktyki 
i opieki nad dzieckiem 
i rodziną w trakcie 37 spotkań 
objął pomocą 23 rodziny, 
liczące w sumie 83 członków. 
Zakres problemowy spotkań 
obejmował przemoc 
w rodzinie, uzależnienia, 
niezaradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych, 
konflikty rodzinne, 
niepełnosprawność lub 
choroba przewlekła, choroba 
lub zaburzenia psychiczne, 
trudności w codziennym 
funkcjonowaniu; 

 liczba rodzin, którym 
udzielono porad konsultanta 
do spraw profilaktyki i opieki 
na dzieckiem i rodziną – 23; 

 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 

OPS, 
placówki 
oświatowe, 
placówki 
ochrony 
zdrowia, 
GKRPA, 
ORPU, PPP 
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umieszczaniu dzieci w pieczy 
zastępczej, a w przypadku już 
umieszczonych, powrót pod 
opiekę rodziców 
biologicznych; 

4. Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie 

 liczba założonych Niebieskich 
Kart – 19 szt.; 

 liczba rodzin objętych 
wsparciem – 55; 

 liczba spotkań grup 
roboczych - 29 i Zespołu 
Interdyscyplinarnego – 4; 

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

5. Utworzenie Centrum 
Wsparcia Rodziny 

 działalność CWR: 

− asystent rodziny – ilość 
rodzin objętych 
wsparciem – 26 (w tym 
dorośli – 34, dzieci – 51), 
ilość spotkań – 417; 

− psycholog – ilość rodzin 
objęta wsparciem – 25 
(w tym dorośli -25, dzieci 
-4), ilość spotkań – 153; 

− psycholog dziecięcy - 
ilość rodzin objętych 
wsparciem – 34 (w tym 
dorośli – 40, dzieci – 14), 
ilość spotkań – 219; 

− terapeuta rodzinny - ilość 
rodzin objęta wsparciem 
- 16 (w tym dorośli - 17, 
dzieci - 10), ilość spotkań 
– 97; 

− opiekun dzieci - ilość 
rodzin objętych 
wsparciem – 34 (dzieci – 
55), ilość spotkań – 150; 

UM, OPS 

6. Zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieci 
i młodzieży poprzez 
działania o charakterze 
sportowo- 
rekreacyjnym 
i kulturalno- 
oświatowym. 

Przykłady działań: 

 ferie zimowe od 11.02. do 
22.02.2019 r. 

− gry planszowe, 

− kino, 

− warsztaty plastyczne, 

UM, MOKiS, 
GTW, 
placówki 
oświatowe, 
organizacje 
pozarządowe, 
kościoły, 
związki 
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Organizowanie 
festynów, inicjatyw 
sportowo– 
rekreacyjnych, 
pikników rodzinnych, 
imprez 
okolicznościowych 

− bal karnawałowy 
i sztuczki cyrkowe; 

 w czasie strajku nauczycieli 
czas wolny dla dzieci 
uczęszczających na zajęcia 
przedszkolne oraz szkolne; 

 Dzień Dziecka; 

 impreza animacyjna dla 
dzieci; 

 półkolonie letnie od 22.07. 
do 26.07.2019 r. oraz od 
05.08. do 09.08.2019 r.: 

− modelowanie balonów, 

− animacje, 

− zabawy integracyjne, 

− kino familijne, 

− zajęcia kulinarne; 

 warsztaty przygotowujące do 
Halloween 15 i 17.10.2019 r. 
oraz 22 i 24.10.2019 r.: 

− wycinanie dyni, 

− pieczenie dyniowych 
muffinek, 

− zajęcia plastyczne 
(przygotowanie dekoracji 
do Escape Room’u); 

 Escape Room – pokój wrażeń 
z zagadkami rozwijającymi 
kreatywne myślenie i pamięć 
(w wydarzeniu wzięło udział 
około 200 dzieci); 

 Straszny Bal dla dzieci 
w dniach od 15.11. do 
19.11.2019 r.: 

− zabawa taneczna dla 
dzieci z wykorzystaniem 
animacji czasu wolnego 
w klimacie Halloween 
oraz konkurs na najlepsze 
przebranie; 

 spotkania dla rodziców i ich 
pociech – podczas spotkań 
pomocą służy opiekunka 
dziecięca, a wsparcia udziela 
psycholog dziecięcy. Zajęcia 
odbywają się cyklicznie 

wyznaniowe, 
OPS 
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(w każdy piątek w godzinach 
10.00 – 12.00) i cieszą się 
dużym zainteresowaniem; 

 warsztaty świąteczne 
13.12.2019 r.: 

− dekorowanie pierników 
przez mamy z dziećmi, 

− ubieranie choinki w miłej, 
świątecznej atmosferze; 

 spotkanie świąteczne 
17.12.2019 r.: 

− zabawy animacyjne 
z dziećmi; 

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

 liczba dzieci umieszczonych 
interwencyjnie w pieczy 
zastępczej – 42; 

Policja, OPS, 
placówki 
ochrony 
zdrowia 

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 

 ogółem ilość szkoleń 
i konferencji, w których wzięli 
udział pracownicy OPS – 18; 

 ilość osób, która korzystała ze 
szkoleń – 10 osób; 

 tematyka szkoleń 
i konferencji: 

− „Fundusz alimentacyjny 
2019-nowelizacja.-
aktualne problemy”, 

− „Piecza zastępcza”, 

− „Plany rozwoju 
współpracy ośrodków 
pomocy społecznej 
z terenu Powiatu 
Gliwickiego oraz 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Gliwicach”, 

− „Opieka wytchnieniowa”, 

− „W trosce o rodzinę 
z osobą 
z niepełnosprawnością”, 

− „Świadczenie 
wychowawcze 500 plus-
nowelizacja”, 

OPS 
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− „Ustawa o pomocy 
społecznej - nowelizacje, 
aktualne problemy”, 

− „Organizacja pomocy 
społecznej. Realizacja 
i kontrola pracy 
wielopłaszczyznowej”, 

− „Program 500 plus dla 
osób niezdolnych do 
samodzielnej 
egzystencji”, 

− „Kooperacja 
i współdziałanie na rzecz 
doskonalenia systemu 
pomocy dziecku 
i rodzinie”, 

− „Program – Mój dom - 
Mój Azyl”; 

2. Utworzenie etatu 
terapeuty rodzinnego 

 liczba i wymiar czasu pracy 
terapeuty rodzinnego  - 1 
osoba 1/2 etatu; 

 liczba osób, które skorzystały 
z tej formy wsparcia – 27 
osób (w tym 17 dorosłych  
i 10 dzieci); 

OPS 

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

1. Stała współpraca 
z podmiotami 
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 
zapobiec dalszemu 
marnotrawieniu 

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

 stała współpraca 
z kuratorami sądowymi, 
funkcjonariuszami policji, 
pracownikami placówek 
oświatowych i ochrony 
zdrowia oraz 
przedstawicielami innych 
instytucji, działających na 
rzecz dziecka i rodziny; 

 od września 2016 roku 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
we współpracy z parafią pw. 
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 
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choroba), a ich dochód nie 
przekraczał w 2019 r. 
1 402,00 zł w przypadku 
osoby samotnie 
gospodarującej oraz 1056 zł 
w przypadku osoby w 
rodzinie; 

 pracownicy socjalni wydali 
191 skierowań do korzystania 
z pomocy żywnościowej, 
którą objęto 323 osoby 
uprawnione; 

źródło: opracowanie własne na podstawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 oraz podjętych 
działań w roku 2019 

5.5.4 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 

Celem programu jest ograniczanie rozmiaru szkód związanych z nadużywaniem alkoholu oraz 
działania zapobiegawcze i prewencyjne w celu zmniejszenia skutków negatywnych zjawisk 
społecznych. 

 
Program na 2019 r. zakłada realizację pięciu celi operacyjnych: 

Działania w 2019 r.: 

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

 prowadzenie, doposażenie i polepszanie warunków lokalowych Ośrodka Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień; 

 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, która organizuje mitingi 

raz w tygodniu w poniedziałki w godz. 17.00 – 20.30. Ww. grupa utworzyła stowarzyszenie 

abstynenckie pn. „Drugie Życie”. 

 

 

Cel operacyjny I
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu
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Działania w 2019 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 dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy 

i przemoc (w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Uzależnień); 

 udzielanie pomocy osobom z problemem alkoholowym przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych; 

 prowadzenie, doposażenie i polepszanie warunków lokalowych miejsc, gdzie odbywają 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. 

Działania w 2019 r.: 

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

materiałów profilaktycznych: książki specjalistyczne, broszury, plakaty oraz inne materiały 

informacyjne, edukacyjne i promocyjne związane z realizacją zadań określonych w programie; 

 organizowanie lokalnych kampanii, imprez popularyzujących zdrowy styl życia, przedsięwzięć 

i akcji informacyjno - edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców; 

 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.; 

 realizacja profilaktycznych przedstawień teatralnych z zakresu psychoedukacji, profilaktyki 

uzależnień będących integralnym elementem realizowanych w placówkach oświatowych działań 

profilaktycznych; 

 wdrażanie ogólnopolskich i regionalnych kampanii i inicjatyw w zakresie profilaktyki 

rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy; 

 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; 

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

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



 

59 

 podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych, 

mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu 

sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim; 

 prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców; 

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

problemów alkoholowych. 

Działania w 2019 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; 

 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. 

Działania w 2019 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 2019 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 w godz. 17.00 – 20.30. Ww. grupa utworzyła 
stowarzyszenie abstynenckie pn. „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 około 20 osób. 

 

 

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

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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 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. 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. 

 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. Na 
komisji spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu 
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 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. 

 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. Problematyka osób objętych tego rodzaju pomocą 
dotyczy głównie: 

− 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. 

 Policją, Strażą Miejską 

Nakładanie mandatów karnych za spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, 
kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego za zakłócanie porządku publicznego przez 
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osoby będące pod wpływem alkoholu lub spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, 
doprowadzenie osób nietrzeźwych do miejsca zamieszkania lub pomieszczeń dla osób zatrzymanych 
w KMP Gliwice. 

 Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 
(przeniesiony od lutego 2020 r. na ul. Kościelną 13 w Pyskowicach), w którym prowadzone są 
indywidualne konsultacje terapeutyczne edukacyjno - motywujące dla osób uzależnionych od 
alkoholu oraz konsultacje dla osób współuzależnionych, jak również udzielana jest systematyczna 
pomoc prawna. Udzielano porad dotyczących głównie spraw alkoholowych, rozwodowych 
i separacji, alimentów, spraw rodzinnych, spraw mieszkaniowych (zadłużenia, eksmisje), spadkowych, 
majątkowych itp. 
 

W 2019 r. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 671 139,70 zł. Źródłem 
finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych są dochody uzyskane z opłat za zezwolenia wydawane na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

5.5.5 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 -2020 

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. Realizacja programu nastąpiła poprzez zlecanie realizacji zadań wybranym 
podmiotom oraz tworzenie bazy merytorycznej niezbędnej do realizacji programu. Koszt realizacji 
programu w 2018 r. wyniósł 18 000,00 zł. Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego 
Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii są dochody uzyskane z opłat za zezwolenia 
wydawane na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 
Program zakłada realizację czterech celi operacyjnych: 

Działania w 2019 r.:  

 prowadzenie i doposażenie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień – Punktu 

Konsultacyjnego ds. narkomanii; 

 prowadzenie zajęć edukacyjno-motywujących dla osób uzależnionych od narkotyków  i środków 

odurzających, nakierowanych na motywowanie do podjęcia leczenia oraz wspieranie abstynencji 

po zakończonym leczeniu. 

 prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób eksperymentujących 

z substancjami psychoaktywnymi, zagrożonych narkomanią, uzależnionych; 

 szkolenia specjalistyczne osób pracujących z uzależnionymi, między innymi policjantów, 

psychologów, pedagogów, pracowników pomocy społecznej itp. 

Cel operacyjny I
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem
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Działania w 2019 r.:  

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

problemów związanych z narkomanią; 

 prowadzenie i doposażenie Noclegowego Punktu Interwencyjnego; 

 organizowanie spotkań z rodzicami, których dzieci eksperymentują, bądź są uzależnione od 

substancji psychoaktywnych; 

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

z rodzin dysfunkcyjnych; 

Działania w 2019 r.:  

 edukowanie poprzez publikacje w prasie lokalnej informacji związanych z realizacją zadań 

określonych w programie oraz wykonanie, zakup i dystrybucja materiałów profilaktycznych: 

książek specjalistycznych, broszur, plakatów oraz innych materiałów informacyjnych, 

edukacyjnych i promocyjnych, związanych z realizacją tych zadań; 

 organizowanie lokalnych kampanii, imprez popularyzujących zdrowy styl życia, przedsięwzięć 

i akcji informacyjno-edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców; 

 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 szkoleń specjalistycznych dla pedagogów, psychologów w zakresie pracy 

profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą; 

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

problemów narkotykowych 

Działania w 2019 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 rozdziale 6 pkt 6.3.4. „Organizacje 

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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Działanie 
priorytetowe 

dofinansowywane 
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Pomoc społeczna
Ochrona dóbr 

kultury
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narodowego
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i organizacja 
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Podtrzymanie
i 
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tradycji 
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Przeciwdziałanie 
uzależnieniom
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w wieku 

senioralnym

Wspieranie
i 

upowszechnianie 
kultury i sztuki

Wspieranie
i 

upowszechnianie 
kultury fizycznej

Ochrona zdrowia

pozarządowe”, Tabela 30. Zestawienie projektów, które uzyskały w 2019 r. dotacje z budżetu 

gminy w wyniku ogłoszonego konkursu w obszarze działań: przeciwdziałanie uzależnieniom 

i patologiom społecznym. 

5.6 Program 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 2019 r. 

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 2019 r. utworzony został we współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
na podstawie zgłoszeń i wniosków organizacji. 

W 2019 r. program został przyjęty Uchwałą nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 
29 listopada 2018 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 2019 rok”. 

Infografika 6.  
Katalog zadań priorytetowych przewidzianych do realizacji przez organizacje pozarządowe 
w poszczególnych sferach działań publicznych na 2019 rok 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 2019 rok 
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Zgodnie z programem na 2019 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 oraz środków technicznych oraz promocji w  mediach lokalnych,  
społecznościowych i na stronie internetowej www.pyskowice.pl akcji ,,1% podatku” 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 7.  
Sposoby pozyskania dotacji z budżetu Gminy w 2019 r. 

źródło: opracowanie własne 

W 2019 r. w trybie „małych grantów” udzielono dotacji celowych na projekty: 

 szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, 

 prowadzenie grupy samopomocowej w ramach projektu „Aktywni Razem” – Centrum Wsparcia 

Rodziny w Pyskowicach, 

 „Nakręcony na pomaganie”, 

 „Odkrywamy Nasz region – krajobrazy, kultura i sztuka Górnego Śląska”, 

 „Kolorowe Pyskowice”, 

 „Stacja Integracja”. 

W TRYBIE TZW. „KONKURSOWYM”

- na podstawie zarządzeń

Burmistrza Miasta Pyskowice

dot. ogłoszeń otwartych

konkursów ofert na powierzenie

zadań publicznych Gminy

Pyskowice

- zgodnie z ustawą

z dnia 24 kwietnia 2003r.

o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie ,

- na realizację zadania publicznego

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 charakterze lokalnym lub

regionalnym.
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W wyniku ogłoszonych konkursów w 2019 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, 

− Mediacje rodzinne  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 

− przeciwdziałanie narkomanii - „Młodzieżowa Poradnia Uzależnień”, 

 działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

− taekwon-do, 

− tenis stołowy, 

− wspinaczka sportowa, 

− piłka nożna, 

− futsal, 

− piłka nożna, 

− piłka siatkowa. 

Szerzej na ten temat współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi można 
przeczytać w rozdziale 6 pkt 6.3.4 „ Organizacje pozarządowe”. 
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6.1 Współpraca ze związkami komunalnymi, Górnośląsko – Zagłębiowską 
Metropolią, porozumieniami międzygminnymi, stowarzyszeniami JST 

W 2019 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. 

Jest to formalne usankcjonowanie istniejących
i sukcesywnie pogłębianych więzi społeczno-
gospodarczych i kulturalnych, integrujących gminy
Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.
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W 2019 r. Pyskowice z Funduszu Solidarności Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii 
otrzymały dofinansowanie na budowę Centrum Przesiadkowego przy pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 
w kwocie 897 249 zł. Od początku istnienia metropolii, czyli od roku 2018 Gmina pozyskała 
z Funduszu Solidarności 4 267 249 zł. i dodatkowo w 2018 roku z budżetu GZM 45 703,66 zł 
dofinansowania na opracowania  Studium Komunikacyjnego. 

 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 i promocja, 

 realizacja programu „Rozwój obszarów wiejskich w gminach i powiatach województwa śląskiego”, 

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

W ramach powyższego w 2019 r. Gmina Pyskowice skorzystała z darmowych szkoleń 
tematycznych. 

 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, 

Jest to stowarzyszenie, którego priorytetowym
zadaniem jest działalność na rzecz rozwoju
województwa śląskiego, a przede wszystkim
społeczności lokalnych i samorządów
terytorialnych.

Jest samorządnym stowarzyszeniem gmin
i powiatów, powołanym dla wsparcia ideii
samorządności lokalnej, ochrony wspólnych
interesów, wymiany doświadczeń, promocji
osiągnięć oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć
i inwestycji.
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 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 Pyskowice w latach 2018 – 2019: 

 otrzymały dofinansowanie na termomodernizacje szkół, przedszkoli i żłobka z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020, dofinansowanie 7 667 104,23 zł, 
 

 otrzymały dofinansowanie na projekt pn. Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE 

– budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pyskowice, projekt dofinansowany przez 

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Wartość całej inwestycji 

łącznie z projektem wyniosła: 753 832,56 zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wyniosło 640 732,18 zł, 
 

 złożyły wniosek aplikacyjny do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego 

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 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”, 
 

 pozyskały dofinansowanie na wybudowanie Centrum Przesiadkowego przy pl. kard. Stefana 

Wyszyńskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Dofinansowanie: 2 865 414,31 zł, 
 

 otrzymały dofinansowanie na realizację projektu „Aktywni razem - Centrum Wsparcia Rodziny 

w Pyskowicach” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; skierowany przede 

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

wychowawczych, która skutkowała umieszczeniem dzieci w różnych formach pieczy zastępczej lub 

też stanowiła czynnik ryzyka, że do takiego umieszczenia w najbliższym czasie dojdzie. 

Dofinansowanie: 340 000,00 zł, 
 

 wsparły 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. 
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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.

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzięki członkostwie w tym stowarzyszeniu gmina Pyskowice 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. składki od gmin należących 
do Związku. W 2019 r. Gmina z tego tytułu poniosła wydatki w wysokości 283 509,94 zł. 

Tabela 24.  
Składki członkowskie gminy Pyskowice w 2019 r. z tytułu przynależności do związków 
i stowarzyszeń 

Wyszczególnienie zadań zgodnie z uchwałą RM  Wykonanie 

Składka członkowska na rzecz Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów 

 8 103,48 zł 

Składka członkowska na rzecz Związku Gmin 
i Powiatów Subregionu Centralnego 

 3 315,06 zł 

Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia LGD 
„Leśna Kraina Górnego Śląska” 

 20 060,40 zł 

Składka członkowska na rzecz Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii 

 252 031,00 zł 

RAZEM  283 509,94 zł 

źródło: dane Wydziału Planowania Przestrzennego i Inwestycji 
 

6.2 Współpraca z miastami partnerskimi 

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. 
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Infografika 8.  
Miasta partnerskie Gminy Pyskowice 

 
źródło: opracowanie własne 

 

 

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.
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Działania w 2019 r. na rzecz współpracy: 

 W dniach 3-7 października 2019 roku, odpowiadając na zaproszenie mera La Ricamarie - Cyrill'a 

Bonnefoy, delegacja z Pyskowic w składzie: burmistrz Adam Wójcik, przedstawiciele Rady 

Miejskiej: Tadeusz Szafrański oraz Krzysztof Łapucha, a także członkowie Towarzystwa Przyjaźni 

Pyskowice - La Ricamarie, gościła na francuskiej ziemi. 

W pierwszym dniu wizyty w merostwie La Ricamarie, zarząd miasta zorganizował spotkanie, 
na którym odbyło się oficjalne powitanie pyskowickiej delegacji. Uczestnikami tego spotkania byli 
także przedstawiciele Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej z La Ricamarie, na czele 
z przewodniczącym Jeanem Rabesco. W swoich wystąpieniach, mer La Ricamarie Cyrille Bonnefoy 
oraz burmistrz Pyskowic Adam Wójcik, podsumowali XX-lecie partnerstwa, podkreślili potrzebę 
wzmocnienia obustronnej współpracy, nakreślili program wzajemnych przedsięwzięć jakie będą 
podejmowane przez oba miasta partnerskie. Następnie Jean Rabesco przedstawił dzieje Polaków 
przybyłych 80 lat temu do pracy w kopalniach węgla kamiennego w La Ricamrie, oraz historię 20-
lecia współpracy Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej z La Ricamarie. Delegacja odwiedziła 
lokalne ośrodki kulturalno-rekreacyjne, a także miała przyjemność uczestniczenia w spektaklu 
muzycznym zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Kulturalne działające 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
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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Fot. 5. Delegacja z Pyskowic w La Ricamarie w dniach 3-7 października 2019 r. 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 W dniach od 29 czerwca do 1 lipca 2019 r. delegacja przedstawicieli samorządu miasta Pyskowice 

na czele z zastępcą burmistrza - Bartoszem Straszakiem oraz Błażejem Kupskim – Radnym Rady 

Miejskiej, przebywała z 3-dniową wizytą w Czerwonogradzie. Podczas wizyty Andrzej Zalewski – 

mer Czerwonogradu, przedstawił plany współpracy partnerskiej na najbliższe lata. Członkowie 

delegacji odwiedzili m.in. sztolnię szkoleniową oraz Pałac Potockich. 

 W dniach 7-9 września 2019 r. do Pyskowic z rewizytą, przybyła 3-osobowa delegacja 

z Czerwonogradu w składzie: Natalia Turko – zastępca mera Czerownogradu, Wołodimir Kowal - 

drugi zastępca mera oraz Irena Zając - przedstawiciel Polskiego Towarzystwa w Czerwonogradzie. 

Delegacja wzięła udział w Dożynkach, które w tym czasie miały miejsce w Pyskowicach, 
zwiedziła Sztolnię Luiza w Zabrzu, odwiedziła pyskowicki Ratusz oraz Szkołę Podstawową nr 6 
z Oddziałami Integracyjnymi, w której omawiano możliwości współpracy i pomocy Sobotnio-
Niedzielnej Szkole przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Czerwonogradzie 
im. Jana Pawła II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 6. Delegacja z Czerwonogradu w Pyskowicach w dniach 7-9 września 2019 r. 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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W 2020 roku obchodzić będziemy dwa jubileusze związane ze współpracą miasta Pyskowice 
z miastami partnerskimi tj. XX-lecie współpracy z Czerwonogradem oraz XV-lecie współpracy  
z Flörsheim nad Menem. 

6.3 Współpraca z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi 

Zmiany w mieście możliwe są w dużej mierze dzięki jego mieszkańcom i organizacjom 
pozarządowym, dlatego ich zdanie jest dla samorządu bardzo ważne. Aby w Pyskowicach dobrze się 
mieszkało w 2019 r. tak jak w roku ubiegłym mogli oni PLANOWAĆ, ZMIENIAĆ, ANGAŻOWAĆ SIĘ oraz 
DZIAŁAĆ. Aktualna polityka Gminy dużo uwagi poświęca integracji lokalnego środowiska, dlatego 
poniżej przedstawiono ofertę współdziałania samorządu z jego mieszkańcami i organizacjami 
pozarządowymi jaka była realizowana w 2019 r. i będzie rozwijana w 2020 r. 

Infografika 9.  
Oferta współdziałania samorządu z jego mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi 
realizowana w 2019 r. 

 

źródło: opracowanie własne 

ZMIENIAJ
PO SWOJEMU -

Pyskowice dobrze
tu mieszkać!

Na co wydać
pieniądze

Zgłoś projekt i zagłosuj -
BUDŻET OBYWATELSKI

Zdecyduj
o kształcie przestrzeni

wokół siebie

Weź udział
w konkursie 

"PYSKOWICE - EKOLOGIA 
WPISANA W ROZWÓJ"

Zgłoś swoje
opinie o miejskiej 

sprawie
Konsultacje społeczne

Zgłaszaj
propozycje projektów 

do samorządu

Organizacje 
pozarządowe

Zaangażuj się
w działania

Komisje
opiniująco - doradcze

Decyduj
w konkretnej miejskiej 

sprawie
Ankiety, spotkania
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6.3.1 Budżet obywatelski 

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 2019 r. na zadania w ramach PBO przeznaczonych zostało 150 000,00 zł. Środki te 
zostały podzielone po 75 000,00 zł dla każdej części miasta. 

PBO realizowany był na podstawie: 

 art. 5a ust. 7, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm); 

 Uchwały nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie 

Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego; 

 Zarządzenia Nr RZ.0050.038.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie 

procedury Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego (PBO) w 2019 r. 

Tabela 25.  
Harmonogram działań III edycji PBO 

 

Terminy 
 

 

Działania 

11 lutego 2019 r. Przyjęcie procedury PBO na 2019r. 
  

11 lutego – 22 marca 2019 r. Kampania informacyjno-promocyjna PBO 
  

1 marca – 22 marca 2019 r. Dyżury członków Zespołu ds. Pyskowickiego Budżetu 
Obywatelskiego 

  

luty/marzec 2019 r. Spotkania z mieszkańcami 
  

1 marca – 22 marca 2019 r. Nabór wniosków 
  

25 marca – 8 kwietnia 2019 r. Ocena wniosków przez powołany Zespół ds. Pyskowickiego 
Budżetu Obywatelskiego oraz ich opiniowanie przez 
odpowiednie wydziały / biura UM lub jednostki organizacyjne 
Gminy 

  

9 kwietnia – 26 kwietnia2019 r. Promocja wniosków zakwalifikowanych do głosowania 
  

29 kwietnia – 10 maja 2019 r. Głosowanie 
  

13 maja – 17 maja 2019 r. Sprawdzenie wyników głosowania 
  

20 maja 2019 r. Ogłoszenie wyników głosowania na stronie internetowej 
www.pyskowice.pl/budzetobywatelski w Biuletynie Informacji 
Publicznej 

źródło: dane Biura Promocji i Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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Głosowanie odbywało się w formie papierowej i elektronicznej poprzez formularz 
elektroniczny dostępny na stronie www.pyskowice.pl/budzetobywatelski. Natomiast w formie 
papierowej głosować można było w: 

 Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, 

 Miejskiej Bibliotece Publicznej – Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych, 

 Miejskiej Bibliotece Publicznej – filia nr 1. 

Uprawnionymi do głosowania byli wszyscy mieszkańcy Pyskowic. Każdy mieszkaniec mógł 
oddać tylko jeden głos, w jednej formie i na jedno wybrane zadanie. W ramach PBO złożono 12 
projektów z czego 10 dopuszczono do głosowania. 

Ilość głosów oddanych łącznie wynosiła 2403, w tym: 

 ilość głosów ważnych: 2045 (oddanych elektronicznie: 773, papierowo: 1272) 

 ilość głosów nieważnych: 358 (oddanych elektronicznie: 218, papierowo: 140) 
 

Infografika 10.  
Budżet obywatelski w 2019 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

źródło: dane Biura Promocji i Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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2045
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Wykres 4.  
Wyniki głosowania na poszczególne projekty dopuszczone do głosowania w ramach III edycji PBO 
w części północnej 

 

źródło: dane Biura Promocji i Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Wykres 5.  
Wyniki głosowania na poszczególne projekty dopuszczone do głosowania w ramach III edycji PBO 
w części południowej 

 

źródło: dane Biura Promocji i Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Pyskowicki Park Rozrywki i Nauki przy Szkole
Podstawowej nr 6

Parking przy Hali Widowiskowo - Sportowej i MOKIS

Mała architektura w parku przy pl. Józefa
Piłsudskiego

"Flowpark - Pyskowice" rozbudowa siłowni na
wolnym powietrzu na Placu Dożynkowym o

urządzenia do street workout

Ławeczka dla Pyskowic
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Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5

Doposażenie placu zabaw przy ul. Piaskowej w
urządzenia zabawowe i siłownię plenerową dla

seniorów

Budowa street workout park

Tężnia solankowa na ul. Jaworowej

Oświetlenie boiska sportowego w Dzierżnie
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Pyskowiczanie wybrali do realizacji 2 zadania. W części północnej miasta: „Pyskowicki Park 
Rozrywki i Nauki przy Szkole Podstawowej nr 6", w części południowej miasta: „Plac zabaw przy 
Szkole Podstawowej nr 5". 

Tabela 26.  
Opis zadań wybranych w PBO w 2019 r. 

CZĘŚĆ PÓŁNOCNA  CZĘŚĆ POŁUDNIOWA 

Budowa Parku Rozrywki i Nauki przy Szkole 
Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Pyskowicach 

 
Budowa placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 5 w Pyskowicach 

 
W ramach inwestycji wykonano: gry 
podwórkowe z materiału termoplastycznego tj. 
zegar, gra skok w dal, potrójna gra w klasy, 
działania matematyczne, twister, naśladuj mnie; 
urządzenia sensoryczne: panel muzyczny 
i eko memory; urządzenia naukowe i zabawowe: 
gra zręcznościowa UFO, zwierciadło, wir wodny, 
słup iluzji, kalejdoskop, gra „kamień, papier, 
nożyce”. 
Do gier  i urządzeń zamontowano tablice 
z instrukcjami. 

 W ramach  inwestycji wykonano montaż 
i dostawę: zestawu zabawowego, piramidy 
linowej „linarium”, betonowego stołu do gry 
w ping-ponga, 5 szt. ławek, 3 szt. stalowych 
koszy na śmieci o pojemności 35 litrów, 
demontaż i montaż na nowym miejscu: 
urządzenia zabawowego Futura Play 72, gry 
„papier, kamień, nożyce” oraz stołu do gry 
w piłkarzyki, wykonano ogrodzenie panelowe. 

 

 

 

źródło: dane Biura Promocji i Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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6.3.2 Konkurs ekologiczny 

Pyskowicki samorząd wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców oraz mając na uwadze 
rozwój ekologiczny miasta po raz pierwszy w 2019 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. 

Dotacja w wysokości 50 000,000 zł została udzielona ze środków własnych gminy Pyskowice 
na podstawie uchwały nr  IX/95/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. 
w sprawie zasad udzielania w 2019 roku dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska w ramach 
konkursu "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój". 

W ramach niego mieszkańcy miasta mogli zgłaszać różnorodne inicjatywy o charakterze 
ekologicznym, tj.: 

 ochrona wód; 

 wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska; 

 gospodarka odpadami; 

 ochrona powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji polegających na samooczyszczaniu; 

 ochrona powietrza; 

 wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej 

przyjaznych dla środowiska nośników energii; 

 wspomaganie ekologiczne form transportu; 

 ochrona przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień 

oraz parków; 

 edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego 

rozwoju; 

Istotnym warunkiem uczestnictwa było również to, by przedsięwzięcia realizowane były  
w Pyskowicach, na terenie nieruchomości, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza 
oraz by termin realizacji nie był dłuższy niż do 20 listopada 2019 r. 

Przez trzy tygodnie mieszkańcy miasta mogli zgłaszać swoje wnioski. W efekcie zostały 
złożone 3 wnioski, które poddane zostały ocenie formalnej i merytorycznej przez komisje 
konkursową, tj.: 

 „Budowa oświetlenia solarnego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ROD KONWALIA 

w Pyskowicach”, 

 „Ekologiczne oświetlenie drogi osiedlowej w Pyskowicach Mikoszowinie, Ptasie Osiedle” 

 „Ochrona przyrody i zmniejszenie uciążliwości transportu drogowego poprzez utrzymanie drogi 

dojazdowej wraz z oświetleniem i terenami zielonymi”. 

Dotacja została przyznana na przedsięwzięcie pn. „Ekologiczne oświetlenie drogi osiedlowej 
w Pyskowicach Mikoszowinie, Ptasie Osiedle”, które jako jedyne spełniało wszystkie kryteria 
konkursowe. W ramach przedsięwzięcia zakupiono i zamontowano do oświetlenia dróg osiedlowych 
7 lamp zasilanych panelami fotowoltaicznymi (solarnymi). 

Pozostałe dwie inicjatywy z przyczyn formalnych lub terytorialnych zostały odrzucone. 
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6.3.3 Konsultacje społeczne 

Konsultacje społeczne to forma dialogu, którą stosuje Urząd w procesie podejmowania 
decyzji planistycznych 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 tym trybie w 2019 r. przeprowadzono 11 konsultacji społecznych, w tym 10 w formie 
zgłaszania opinii drogą elektroniczną lub w formie pisemnej oraz jedną w formie ankiety. 

 od 22.02.2019 r. do 22.03.2019 r., w formie pisemnej (ankieta) konsultacje społeczne dotyczące 

"uchwały krajobrazowej"- 78 ankiet. 

 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 poprzez 

przeciwdziałanie degradacji przestrzeni publicznej oraz dążenie do zwiększenia dbałości o jakość 

tych przestrzeni na terenie miasta Pyskowice. Opinie mieszkańców wyrażone w ankiecie pomogą 

opracować dokument spełniający oczekiwania mieszkańców w kwestii lokalizacji reklam 

i poprawy ładu przestrzennego w mieście. Ukończenie dokumentu planowane jest w 2020 r. 

 od dnia 22.11.2019 r. do dnia 26.11.2019 r. konsultacje projektu uchwały: w sprawie 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 2019 r. z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi 

na terenie Gminy, 

 od 8.01.2019 r. do 10.01.2019 r. konsultacje projektu uchwały: w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pyskowice oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty, 

 od 14.01.2019 r. do 16.01.2019 r. konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 

i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 

 od 14.02.2019 r. do 22.02.2019 r. konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad 

wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, 

zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim 

muszą odpowiadać składane projekty, 

 od 15.02.2019 r. do 21.02.2019 r. konsultacje projektu uchwały: w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, 
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 od 27.02.2019 r. do 27.02.2019 r. konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych, 

 od 08.10.2019 r. do 18.10.2019 r. konsultacje projektu chwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany 

Statutu Miasta Pyskowice przyjętego uchwałą nr VII/81/03 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 

19 marca 2003 r., 

 od 14.10.2019 r. do 18.10.2019 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 2020 rok", 

 od 14.10.2019 r. do 18.10.2019 r. konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice, 

 od 12.12.2019 r. do 16.12.2019 r. konsultacje projektu uchwały: w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pyskowice oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty, 
 

W wyznaczonych terminach nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi. 

6.3.4 Organizacje pozarządowe 

W celu wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz wychodząc naprzeciw społecznym 
potrzebom Burmistrz Miasta Pyskowice w 2019 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. Na terenie miasta w 2019 r. działało 34 organizacji pozarządowych, a na wsparcie 
zadań przez nie realizowanych wydatkowano z budżetu miasta kwotę 520 497,35 zł. 

W 2019 r. w trybie „małych grantów” Gmina udzieliła dotacji na kwotę 35 000,00 zł. 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. 
 

Tabela 27.  
Zestawienie projektów, które uzyskały w 2019 r. dotacje z budżetu Gminy w ramach tzw. „małych 
grantów” 

Obszar 
działań 

Nazwa projektu 
Podmiot 

realizujący 
zadania 

Kwota 
dotacji [ zł ] 

Obszar działań Nazwa projektu 

Ochrona 
zdrowia 

„Szkolenie 
z pierwszej 

pomocy 
przedmedycznej” 

Stowarzyszenie 
Ludzie Miasta 

3 000,00 przeszkolono najak-
tywniejszych uczniów 
szkół podstawowych 
i Zespołu Szkół im. 
M. Konopnickiej 
z udzielania pierwszej 

zakup fantomu, pa-
nelu do fantomu, in-
strukcje udzielania 
pierwszej pomocy, 
apteczki turystyczne, 
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pomocy przedme-
dycznej. 

wynagrodzenie ra-
townika, poczęstu-
nek dla uczestników. 
 

Promocja 
i organizacja 
wolontariatu 

„Nakręcony na 
pomaganie” 

Stowarzyszenie 
Ludzie Miasta 

3 000,00 wyróżniono wolonta-
riuszy oraz lokalne 
firmy, które wspierają 
działania społeczne 
w Pyskowicach oraz 
przeprowadzono 2 ak-
cje sadzenia kwiatów. 
 

m.in. na gadżety, 
upominki, materiały 
ogrodnicze i papier-
nicze, kwiaty. 

Działania na 
rzecz osób 
w wieku 

senioralnym 
 

Odkrywamy Nasz 
region – 

krajobrazy, kultura 
i sztuka Górnego 

Śląska 

Stowarzyszenie 
Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
w Pyskowicach 

4 000,00 Zorganizowanie 6 wy-
jazdów do miejsc cie-
kawych krajobrazowo 
i placówek kultural-
nych usytuowanych 
w regionie Górnego 
Śląska. 
 

koszty przejazdów 
i parkingów, ubezpie-
czenie uczestników, 

Kultura, 
sztuka, 

ochrona dóbr 
kultury  

i dziedzictwa 
narodowego, 
podtrzymania 
i upowszech-

niania tradycji 
narodowej 

„Kolorowe 
Pyskowice” 

Stowarzyszenie 
Ludzie Miasta 

4 500,00 Zorganizowano cykl 
„Kolorowych podwó-
rek” skierowany głów-
nie dla dzieci i mło-
dzieży. Spotkania te 
odbywały się na py-
skowickich placach za-
baw i podwórkach, 
a także na skwerach  
osiedlowych. 
Zorganizowano 2 wy-
darzenia integrujące 
rodzinę: 

 Bieg Rodzin (pod-
chody z ciekawymi 
konkurencjami dla 
rodzin (17 rodzin) 

 Piknik na zakończe-
nie wakacji połą-
czony z animacjami 
cyrkowymi. 

 

m.in. na zakup mate-
riałów na spotkania 
plastyczne/arty-
styczne, poczę-
stunku, organizacji 
mini projektów, upo-
minki, księgowość. 

Kultura, 
sztuka, 

ochrona dóbr 
kultury 

i dziedzictwa 
narodowego, 
podtrzymania 
i upowszech-

Stacja Integracja Stowarzyszenie 
Stacja Pyskowice 

3 500,00 Przedsięwzięcia: 

 Ale jaja – przed-
świąteczne spotka-
nie skupione na za-
jęciach artystycz-
nych, 

 W kolejce do histo-
rii – gra terenowa 

m.in. na zakup mate-
riałów animacyjno-
biurowych, gier plan-
szowych, upominków 
i nagród, poczę-
stunku, obsługę księ-
gową, prowadzenie 
warsztatów plastycz-
nych. 
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niania tradycji 
narodowej 

utrzymana w cza-
sach PRL. 

 Gram w zielone – 
czyli planszówki na 
pikniku. 

źródło: dane Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 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 28.  
Zestawienie projektów, które uzyskały w 2019 r. dotacje z budżetu Gminy w wyniku ogłoszonego 
konkursu w obszarze działań: ochrona zdrowia 

Nazwa projektu 
Podmiot 

realizujący 
zadania 

Kwota 
dotacji 

[ zł ] 
Zakres działania 

Sposób wykorzystania 
środków 

„Świadczenie 
usług 

pielęgniarsko-
pielęgnacyjnych 

i rehabilitacyjnych 
na terenie Gminy 

Pyskowice” 

Caritas Diecezji 
Gliwickiej 

125 000,00 W ramach zadania zapew-
niono bezpośredni dostęp 
oraz ciągłość korzystania 
z usług pielęgniarsko-pielę-
gnacyjnych i rehabilitacyj-
nych w domu pacjenta oraz 
w siedzibie stacji opieki, udo-
stępniany był sprzęt pielę-
gnacyjny i rehabilitacyjny, 
prowadzona była edukacja 
w zakresie jego obsługi, przy-
wracana była sprawność fi-
zyczna podopiecznych 
i umożliwiane było przeby-
wanie w czasie choroby 
w środowisku rodzinnym. 
 

Środki finansowe przezna-
czono m. in. na: wynagro-
dzenia pracowników, opłaty 
za media, środki czysto-
ściowe i dezynfekcyjne, za-
kup paliwa, materiały. 

„Świadczenie 
usług paliatywno-
hospicyjnych na 
terenie Gminy 

Pyskowice” 
 

Stowarzyszenia 
Przyjaciół 

Chorych ,,Hospic
jum w 

Pyskowicach” 

18 000,00 W ramach ww. zadania 
udzielono opieki medycznej, 
opiekuńczej i psycholo-
giczno-duchowej osobom 
terminalnie chorym na cho-
robę nowotworową oraz po-
mocy rodzinom pacjentów w 
sprawowaniu opieki i co-
dziennych czynności. 

Środki finansowe przezna-
czono na wizyty lekarskie, 
usługi pielęgniarsko-pielę-
gnacyjne, wizyty fizjotera-
peuty, zakup sprzętu me-
dycznego (łóżko), czynsz 
oraz obsługę księgową. 

źródło: dane Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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Tabela 29.  
Zestawienie projektów, które uzyskały w 2019 r. dotacje z budżetu Gminy w wyniku ogłoszonego 
konkursu w obszarze działań: pomoc społeczna 

Nazwa projektu 
Podmiot 

realizujący 
zadania 

Kwota 
dotacji 

[ zł ] 
Zakres działania 

Sposób wykorzystania 
środków 

 

„Zapewnienie 
schronienia, 

opieki i pomocy 
osobom 

bezdomnym oraz 
wsparcie 

w wychodzeniu 
z bezdomności” 

 

 

Chrześcijańskiem
u Stowarzyszeniu 
Dobroczynnemu 

w Kluczach 

 

119 997,35 
 

W ramach zadania udzie-
lono tymczasowego cało-
dobowego schronienia 
i opieki osobom bezdom-
nym oraz wsparcia w wy-
chodzeniu z bezdomności 

 

środki opatrunkowo-higie-
niczne, leki, media, ob-
sługę socjalną, psycholo-
giczną, pielęgniarską, me-
dyczną, administracyjną. 

 

Prowadzenie 
klubu 

samopomocowego 
w ramach 
projektu 

„Aktywni Razem” 
- Centrum 

Wsparcia Rodziny 
w Pyskowicach” 

 

Stowarzyszenia 
Ludzie Miasta 

 

I ETAP: 
12 000,00 

 
II ETAP: 

5 000,00 
 

RAZEM: 
17 000,00 

 

W ramach utworzonego 
klubu zrealizowano zadania 
z zakresu działalności grupy 
samopomocowej składają-
cej się z rodziców dzieci 
umieszczonych w pieczy za-
stępczej lub rodziców, wo-
bec których istnieje ryzyko 
umieszczenia dzieci w pie-
czy zastępczej. Nadrzęd-
nym celem członków grup 
samopomocowych była po-
moc samym sobie w kręgu 
osób dotkniętych takim sa-
mym problemem oraz 
zmiana własnych osobi-
stych warunków życia jej 
uczestników. Grupa miała 
być środkiem prowadzą-
cym do zniesienia izolacji 
zewnętrznej (społecznej, 
towarzyskiej) oraz we-
wnętrznej (osobistej, du-
chowej). 
 

 

m.in. na zakup materiałów 
na spotkania (np. pla-
styczne/biurowe/spor-
towe), poczęstunku, orga-
nizacji mini projektów, wy-
nagrodzenie zaproszonych 
gości, księgowość. 

źródło: dane Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 



 

84 

Tabela 30.  
Zestawienie projektów, które uzyskały w 2019 r. dotacje z budżetu Gminy w wyniku ogłoszonego 
konkursu w obszarze działań: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

Nazwa projektu 
Podmiot 

realizujący 
zadania 

Kwota 
dotacji 

[ zł ] 
Zakres działania 

Sposób wykorzystania 
środków 

Zajęcia 
socjoterapeutyczne 
dla dzieci z terenu 

Pyskowic 
w południowej 
części miasta 

Caritas Diecezji 
Gliwickiej 

37 500,00 W ramach ww. zadania prowa-
dzono zajęcia socjoterapeu-
tyczne dla dzieci z południowej 
części miasta w punkcie przy 
ul. Oświęcimskiej 2 w Pyskowi-
cach. Zadanie polegało na: 

 realizacji programów profi-
laktycznych, 

 poradnictwie psycholo-
giczno-pedagogicznym, 

 organizacji czasu wolnego 
(m.in. prowadzeniu zajęć 
w ramach kółek zaintereso-
wań, gier i zabaw rozwojo-
wych, pomocy w odrabianiu 
lekcji, organizacji wycieczek 
lub obozów), 

 dożywianiu. 
 

Wydatki zaplanowane 
w ramach  umowy (finan-
sowe z wyłączeniem wo-
lontariatu) dotyczyły: za-
kupu opału, artykułów 
spożywczych, środków 
czystości, artykułów prze-
mysłowych oraz krzeseł, 
organizacji wycieczek, 
opłacenia wynagrodzenia 
pedagoga i pracownika 
odpowiedzialnego za przy-
gotowanie posiłków, 
sprzątanie itp., utrzyma-
nie lokalu przy ul. Oświę-
cimskiej 2 w Pyskowicach 
(czynsz, wywóz śmieci, 
media, internet). 
 

Przeciwdziałanie 
narkomanii 

„Młodzieżowa 
Poradnia 

Uzależnień” 

Stowarzyszenie 
GTW 

25 000,00 W ramach ww. zadania stowa-
rzyszenie prowadziło młodzie-
żową poradnię uzależnień, co 
obejmowało w szczególności: 

 prowadzenie Punktu Kon-
sultacyjnego, w tym: 
- pomoc terapeutyczną, 
- konsultacje i poradnictwo 

 prowadzenie lokalnych 
kampanii i akcji edukacyj-
nych związanych z profilak-
tyką i promowaniem życia 
bez narkotyków, 

 prowadzenie dyżurów pe-
dagogów ulicy wraz z ani-
macją, 

 współpraca z podmiotami 
i instytucjami na terenie Py-
skowic, zajmującymi się 
problematyką uzależnień, 

 propagowanie informacji 
na temat dotowanego zada-
nia w środowisku lokalnym. 

 

Wydatki w ramach zada-
nia dotyczyły: dyżurów 
w Punkcie Konsultacyj-
nym, akcji profilaktycz-
nych i edukacyjnych, za-
kupu materiałów do zajęć, 
dyżurów pedagogów ulicy, 
opłacenia księgowości 

źródło: dane Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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Tabela 31.  
Zestawienie projektów, które uzyskały w 2019 r. dotacje z budżetu gminy w wyniku ogłoszonego 
konkursu w obszarze działań: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

Nazwa projektu 
Podmiot 

realizujący 
zadania 

Kwota 
dotacji 

[ zł ] 
Zakres działania 

Sposób wykorzystania 
środków 

Taekwon-do Śląski Klub 
Taekwon-do 

12 000,00 W ramach projektu przewi-
dziano: 

 prowadzenie zajęć szkole-
niowych, 

 propagowanie informacji 
na temat dotowanego za-
dania w środowisku lokal-
nym, 

 organizację i udział w roz-
grywkach, zawodach 
sportowych, 

 przygotowanie do współ-
zawodnictwa sporto-
wego. 

 

Wydatki zaplanowane w ra-
mach  umowy (finansowe 
z wyłączeniem wolonta-
riatu) dotyczyły: wynagro-
dzenie instruktora, opłat 
startowych, licencji, organi-
zacji zawodów, zakup 
sprzętu i strojów sporto-
wych, zakup kalendarzyków, 
organizacji egzaminów na 
stopnie szkoleniowe, ob-
sługi księgowej, prowizji 
bankowej 

Tenis stołowy Uczniowskiego 
Klubu Sportowego 

„Feniks” 
Pyskowice 

8 500,00 W ramach projektu przewi-
dziano: 

 prowadzenie zajęć szkole-
niowych, 

 propagowanie informacji 
na temat dotowanego za-
dania w środowisku lokal-
nym, 

 organizację i udział w roz-
grywkach, zawodach 
sportowych, 

 przygotowanie do współ-
zawodnictwa sporto-
wego. 

 

Wydatki zaplanowane w ra-
mach umowy (finansowe  
z wyłączeniem wolonta-
riatu) dotyczyły: wynagro-
dzenia trenerów, składki 
członkowskiej, zakup 
sprzętu sportowego, organi-
zacji turniejów, wpisowego, 
ubezpieczenia, licencji klu-
bowej, licencji zawodników, 
transportu, opłaceniu księ-
gowości, prowadzenia 
strony internetowej, projek-
towania i druku plakatów 

Wspinaczka 
sportowa 

Stowarzyszenia 
GTW 

8 500,00 W ramach projektu przewi-
dziano:  

 prowadzenie zajęć szkole-
niowych, 

 propagowanie informacji 
na temat dotowanego za-
dania w środowisku lokal-
nym, 

 organizację i udział w roz-
grywkach, zawodach 
sportowych, 

Wydatki zaplanowane w ra-
mach  umowy (finansowe 
z wyłączeniem wolonta-
riatu) dotyczyły: wynagro-
dzenia trenera, organizacji 
zawodów, kosztów admini-
stracyjnych 
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 przygotowanie do współ-
zawodnictwa sporto-
wego. 

Piłka nożna Klubu Futsal 
Akademia 
Pyskowice 

42 000,00 W ramach projektu przewi-
dziano: 

 prowadzenie zajęć szkole-
niowych, 

 propagowanie informacji 
na temat dotowanego za-
dania w środowisku lokal-
nym, 

 organizację i udział w roz-
grywkach, zawodach 
sportowych, 

 przygotowanie do współ-
zawodnictwa sporto-
wego. 

 

Wydatki zaplanowane w ra-
mach  umowy (finansowe 
z wyłączeniem wolonta-
riatu) dotyczyły: zakupu 
strosz oraz sprzętu sporto-
wego, transportu, opłat sę-
dziowskich, opłacenia wpi-
sowego, organizację obozu 
sportowego, wynagrodze-
nia trenerów, 

Futsal Futsal Club 
Pyskowice 

19 000,00 W ramach projektu przewi-
dziano: 

 prowadzenie zajęć szkole-
niowych, 

 propagowanie informacji 
na temat dotowanego za-
dania w środowisku lokal-
nym, 

 organizację i udział w roz-
grywkach, zawodach 
sportowych, 

 przygotowanie do współ-
zawodnictwa sporto-
wego. 

 

Wydatki zaplanowane w ra-
mach  umowy (finansowe 
z wyłączeniem wolonta-
riatu) dotyczyły: transportu, 
wynagrodzenia trenerów 
oraz kierownika drużyny, fi-
zjoterapeuty, opłat sę-
dziowskich, startowego, za-
kupu sprzętu sportowego, 
organizacji turniejów 

Piłka nożna Miejskiego Klubu 
Sportowo-

Rekreacyjnego 
„Czarni” 

Pyskowice 

25 000,00 W ramach projektu przewi-
dziano: 

 prowadzenie zajęć szkole-
niowych, 

 propagowanie informacji 
na temat dotowanego za-
dania w środowisku lokal-
nym, 

 organizację i udział w roz-
grywkach, zawodach 
sportowych, 

 przygotowanie do współ-
zawodnictwa sporto-
wego. 

 

Wydatki zaplanowane w ra-
mach  umowy (finansowe 
z wyłączeniem wolonta-
riatu) dotyczyły: wynagro-
dzenia trenerów, opłat sę-
dziowskich, składki człon-
kowskiej, startowego, 
uprawnień zawodników, 
ubezpieczenia, wynagro-
dzenia księgowej 
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Piłka siatkowa Miejskiego Klubu 
Sportowo-

Rekreacyjnego 
Pyskowice 

22 300,00 W ramach projektu przewi-
dziano: 

 prowadzenie zajęć szkole-
niowych, 

 propagowanie informacji 
na temat dotowanego za-
dania w środowisku lokal-
nym, 

 organizację i udział w roz-
grywkach, zawodach 
sportowych, 

 przygotowanie do współ-
zawodnictwa sporto-
wego. 

 

Wydatki zaplanowane w ra-
mach  umowy (finansowe 
z wyłączeniem wolonta-
riatu) dotyczyły: wynagro-
dzenia trenerów, licencji za-
wodników, licencji trene-
rów, składki członkowskiej, 
licencji klubowej, starto-
wego, badań lekarskich, 
transportu, opłat sędziow-
skich, wynagrodzenia księ-
gowej 

Piłka siatkowa 
dziewcząt 

Klubu 
Sympatyków 

Siatkówki 
„Gumisie” 

22 300,00 W ramach projektu przewi-
dziano: 

 prowadzenie zajęć szkole-
niowych, 

 propagowanie informacji 
na temat dotowanego za-
dania w środowisku lokal-
nym, 

 organizację i udział w roz-
grywkach, zawodach 
sportowych, 

 przygotowanie do współ-
zawodnictwa sporto-
wego. 

 

Wydatki zaplanowane w ra-
mach  umowy (finansowe 
z wyłączeniem wolonta-
riatu) dotyczyły: składki 
członkowskiej, licencji klu-
bowej, opłat startowych, li-
cencji zawodniczek, badan 
lekarskich, opłat sędziow-
skich, transportu, wynagro-
dzenia trenerów, licencji 
trenerskich, zakupu mate-
riałów biurowych, napoi, ar-
tykułów spożywczych, 
odzieży sportowej, wyna-
grodzenia księgowej 

Piłka siatkowa Klubu 
Sympatyków 

Siatkówki 
„Gumisie” 

400,00 W ramach projektu przewi-
dziano: 

 prowadzenie zajęć szkole-
niowych, 

 propagowanie informacji 
na temat dotowanego za-
dania w środowisku lokal-
nym, 

 organizację i udział w roz-
grywkach, zawodach 
sportowych, 

 przygotowanie do współ-
zawodnictwa sporto-
wego. 

 

Wydatki zaplanowane w ra-
mach  umowy (finansowe 
z wyłączeniem wolonta-
riatu) dotyczyły: zakupu 
sprzętu sportowego, wyna-
grodzenia księgowej 

źródło: dane Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Szczegóły dotyczące współpracy z trzecim sektorem znajdują się na stronie internetowej: 
https://www.pyskowice.pl w zakładce /ORGANIZACJE POZARZĄDOWE/. 
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6.3.5 Komisje 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 2001r. 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. 

6.3.6 Ankiety, spotkania z mieszkańcami 

Dla Burmistrza Miasta dialog z mieszkańcami i ich aktywizacja są bardzo ważne. Jak sam 
podkreśla jest to priorytet VIII kadencji. Zwraca on dużą uwagę na rzetelną informację dla 
mieszkańców we wszystkich obszarach działalności samorządu, w tym na temat postępów prac 
inwestycyjnych czy też wynikających z tego tytułu trudności. Dlatego w 2019 r. na bieżąco poprzez 
stronę internetową www.pyskowice.pl i oficjalny fanpage Pyskowic na Facebook'u informowaliśmy 
o zmianach organizacji ruchu, postępach prac infrastrukturalnych, termomodernizacyjnych 
i rekultywacyjnych. Staraliśmy się przekazać z wyprzedzeniem informacje o wydarzeniach miejskich, 
w tym m. in. kulturalnych i sportowych oraz zdawać fotorelacje z ich przebiegu. Stwierdzając, iż jakiś 
temat mieszkańców szczególnie nurtuje staraliśmy się podjąć działania w celu rozwiania wątpliwości. 

Działania w 2019 r.: 

 przeprowadzono ankietę, która miała za zadanie poznanie opinii mieszkańców: „czy jest Pani / 

Pan za tym aby w sezonie letnim zamiast dwóch imprez masowych: Dni Pyskowic oraz Dożynek, 

organizowana była jedna 3-dniowa impreza pt. „Święto Miasta”, której program będzie 

tematycznie podzielony i dostosowany do rożnych grup wiekowych?”. Głos można było zabrać 

poprzez wypełnienie ankiety w formie papierowej i wrzucenie jej do specjalnie ustawionych 

skrzynek oraz w formie elektronicznej poprzez stronę internatową www.pyskowice.pl i oficjalny 

fanpage Pyskowic na Facebook'u. 
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Tabela 32.  
Wyniki ankiety dot. 3-dniowej imprezy pt. „Święto Miasta” 

Sposób złożenia ankiety Wyniki ankiety 

do skrzynek (wersja papierowa z „Przeglądu 
Pyskowickiego”) 

TAK – 117 NIE – 19 

oficjalny fanpage Pyskowic na Facebook'u TAK – 975 NIE – 465 

e-mail TAK – 1 NIE – 0 

RAZEM TAK – 1093 NIE – 484 

źródło: dane Biura Promocji i Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

Większość ankietowanych opowiedziała się za jedną 3-dniową imprezą pt. „Święto Miasta” 
zamiast dwóch imprez masowych: Dni Pyskowic oraz Dożynek. Dlatego biorąc pod uwagę 
demokratyczny głos większości w 2020 r. planowana jest jedna 3-dniowa impreza miejska pn. 
„Święto Miasta”. 
 

 27 września 2019 r. zorganizowano wraz ze spółką gminną Zaolszany sp. z o. o. „Dzień Otwarty 

Składowiska Odpadów przy ul. Wrzosowej w Pyskowicach”. Zainteresowani mieszkańcy mogli 

zobaczyć postępy prac rekultywacyjnych obiektu tj. ukończoną rekultywację kwatery III, trwający 

proces wypiętrzania i oskarpowania IV kwatery, infrastrukturę odgazowania składowiska, system 

monitoringu, wagę samochodową do ważenia odpadów, system kanalizacji deszczowej 

i sanitarnej oraz zbiornik odcieków. 
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7.1 Planowanie przestrzenne 

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 26 września 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Pyskowice. Przewidywany okres uchwalenia ww. „Studium” to koniec 2021 r. 

Prawie cała Gmina objęta jest planami miejscowymi. Obowiązującymi planami objęty jest 
obszar o łącznej powierzchni 2 724 ha (ok. 87% pow. miasta), natomiast plan w opracowaniu zajmuje 
powierzchnię ok. 69 ha, dzięki czemu do końca 2020 r. powierzchnia pokrycia planami wzrośnie do 
2 793 ha (ok. 90% pow. miasta). Obszary dla których obecnie brak jest miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego stanowią ok. 13% 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). 

Infografika 11.  
Schemat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta na przestrzeni lat: 2007- 

2019 

 

 

 

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 

Obecnie trwają prace nad sporządzaniem tzw. „uchwały krajobrazowej” - m.in. od 22 lutego 
do 22 marca 2019 r., na terenie gminy Pyskowice zostały przeprowadzone w formie pisemnej 
(ankieta) konsultacje społeczne dotyczące podjętej w dniu 24 listopada 2016 r. uchwały nr 
XXVII/196/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach 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". 

Uchwalenie ww. dokumentu ma na celu ochronę krajobrazu poprzez kompleksowe podejście 
do dotychczas rozproszonych zagadnień dotyczących tej ochrony. „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 2019 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne z mieszkańcami, które będą konstytuowane 
w 2020 r. W dniach od 22 lutego do 22 marca 2019 r. mieszkańcy mogli wypełnić pisemną ankietę 
dot. „uchwały krajobrazowej". Uzyskano 78 ankiet. Opinie mieszkańców wyrażone w ankiecie 
pomogły w opracowaniu projektu dokumentu spełniającego oczekiwania mieszkańców w kwestii 
lokalizacji reklam i poprawy ładu przestrzennego w mieście. 

W drugim kwartale 2020 r. przewiduje się przeprowadzenie kolejnych konsultacji społecznych 
z mieszkańcami miasta Pyskowice na temat ww. opracowania. 

 

 



 

92 

 

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. 
 

Obecnie Gmina posiada 436 kart adresowych zabytków nieruchomych. W październiku  
2019 r. dokonano aktualizacji 160 kart adresowych. Jednocześnie trwają prace nad sporządzeniem 
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Zadaniem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 
byłoby określenie priorytetów Gminy w odniesieniu do własnego dziedzictwa kulturowego,  
z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, a także wskazanie działań i instrumentów niezbędnych 
do realizacji tej polityki w okresie czteroletnim. 
 

7.2 Inwestycje miejskie 

 Istotną cechą samorządu gminy jest zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności, do których 
bez wątpienia można zaliczyć: wysoki standard życia oraz rozwój społeczno – gospodarczy. Ten 
rozwój zależy od umiejętności gospodarowania zasobami i od tego, jak Gmina wykorzystuje swoje 
szanse. To dlatego mając na uwadze rozwój miasta oraz potrzeby mieszkańców Pyskowic, 
wykorzystując wszystkie możliwe kanały wsparcia finansowego Gmina w 2019 r. przeznaczyła blisko 
34 % budżetu miasta na inwestycje miejskie. Rozwój nastąpił zarówno w infrastrukturze komunalnej, 
jak i społecznej. Dlatego w 2019 r. Pyskowice były wielkim placem budowy 
. 

7.2.1  Infrastruktura komunalna 

 Podstawową funkcją infrastruktury komunalnej jest funkcja obsługi, polegająca  
na zapewnieniu zarówno mieszkańcom, jak też innym podmiotom działającym na danym terenie 
odpowiednich warunków bytowych i funkcjonalnych. Z tego punktu widzenia istotne znaczenie ma 
stała rozbudowa i modernizacja poszczególnych elementów infrastruktury. 
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Infografika 12.  
Kierunki działań Gminy i inwestycje w infrastrukturę komunalną w 2019 r. 

źródło: opracowanie własne 

W ramach inwestycji komunalnych w 2019 r.: 

 wykonano projekty techniczne: 

− modernizacji chodnika i parkingu na ul. Krótkiej. Wartość zadania: 23 960,00 zł, 

− budowy parkingu przy ul. Kochanowskiego 6 i ul. Paderewskiego. Wartość zadania: 5 990,00 
zł, 

− modernizacji chodników wokół rynku. Wartość zadania: 35 055,00 zł. 

 wykonano nawierzchnię drogi wewnętrznej od strony ul. Wolności w Pyskowicach. Zadanie 

polegało na wykonaniu nawierzchni z frezowin bitumicznych utrwalonych poprzez skropienie 

emulsją. Wartość zadania: 43 000,00 zł. 

 zmodernizowano parking przy ul. Cmentarnej (dokończenie inwestycji z 2018 r.). W ramach 

zadania wykonano nową nawierzchnię parkingu z kostki granitowej wraz z odwodnieniem. 

Wartość zadania: 68 782,90 zł. 
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Fot. 7. Parking przy ul. Cmentarnej po wykonanej w 2019 r. modernizacji 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 przebudowano drogę wewnętrzną na działce Nr 39/1 przy ul. Szopena. W ramach zadania 

wykonano przebudowę nawierzchni wraz z miejscami parkingowymi i chodnikami. Wartość 

zadania: 179 261,32zł. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 8. Przebudowana droga wewnętrzna przy ul. Szopena 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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 utwardzono teren na miejsca parkingowe przy ul. Traugutta (dokończenie inwestycji z 2018 r.) Po 

wykonaniu całego zadania powstało 40 nowych miejsc parkingowych. Wartość zadania z 2019 r.: 

53 202,79 zł. Wartość całej inwestycji ponad 300 tyś. zł. 

Fot. 9. Parking przy ul. Traugutta 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 zmodernizowano przepust przy ul. Traugutta (skrzyżowanie z ul. Czechowicką). Wartość zadania 

11 681,46 zł. 

Fot. 10. Zmodernizowany przepust przy ul. Traugutta 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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 wyremontowano chodnik przy ul. Szkolnej o powierzchni 421,29 m². Wartość zadania: 112 452,43 

zł. 

Fot. 11. Wyremontowany chodnik przy ul. Szkolnej 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 wybudowano Zintegrowane Centrum Przesiadkowe na placu kard. Stefana Wyszyńskiego. 

Wartość zadania 4 809 225,21 zł. W obszarze przebudowy istniejącej zatoki autobusowej powstały 

dwa perony autobusowe, ciągi piesze, wiaty autobusowe, wiaty ze stojakami na rowery, stacje 

naprawy rowerów, toaleta miejska oraz infrastruktura towarzysząca (m.in. kosze na śmieci, ławki, 

donice, gabloty, nasadzenia i zieleń miejska). Cały plac uzyskał nowe oświetlenie. Modernizowane 

ulice uzyskały nawierzchnię asfaltową, główny plac został wyłożony kostką granitową. W ulicach 

została wykonana kanalizacja deszczowa. Chodniki w obrębie Centrum uzyskały nawierzchnię 

z płytek granitowych. Dla podróżnych, chcących skorzystać z komunikacji publicznej, przy ul. 

Poniatowskiego w sąsiedztwie Centrum Przesiadkowego wybudowano parking typu P&R dla 

samochodów osobowych. Koszt realizacji zadania wyniósł 4 833 915,20 zł. Na budowę 

Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w rejonie placu kard. Stefana Wyszyńskiego miasto 

pozyskało dofinansowanie z kilku źródeł, a łączna wartość dofinansowania wyniosła 4 209 755,56 

zł. Więcej informacji na temat dofinansowania znajduje się w rozdziale 7 pkt 7.11 „Środki 

zewnętrzne”. 
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Fot. 12. Zintegrowane Centrum Przesiadkowe na pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 

 awaryjnie wymieniono odcinek wodociągu w ul. kard. Stefana Wyszyńskiego i ul. Poniatowskiego. 

Zadanie wykonał właściciel sieci – PWIK Sp. z o.o. Powyższe wynikało ze złego stanu wodociągu, 

który ujawnił się po rozebraniu nawierzchni i podbudowy dróg podczas realizacji inwestycji 

budowy zintegrowanego Centrum Przesiadkowego. Powyższe zapewniło szczelność sieci 

wodociągowej na tych odcinkach oraz nie dopuściło do podmywania zmodernizowanych 

odcinków dróg. 
 

 podpisano umowę z wykonawcą prac na wybudowanie: drogi zbiorczej łączącej wykonaną ulicę 

Lokalną z ul. Wyzwolenia wraz z oświetleniem ulicznym w ciągu ulicy zbiorczej, skrzyżowaniem na 

włączeniu drogi zbiorczej do drogi powiatowej nr 2905 S (ul. Wyzwolenia) wraz 

z odwodnieniem, ciągiem pieszo-rowerowym oraz rowem przydrożnym, a także 4 zatokami 

autobusowymi. Wartość zadania wynosiła 5 460 408,84 zł. Na powyższy cel gmina Pyskowice 

uzyskała najwyższe dofinansowanie w powiecie gliwickim w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych w kwocie 3 043 141,00 zł. Szerzej na ten temat w rozdziale 7 pkt 7.11 „Środki 

zewnętrzne”. Nowo wybudowana droga będzie spełniała funkcję północnej obwodnicy miasta 

oraz będzie dowiązana do istniejącej drogi zlokalizowanej przy terenach inwestycyjnych. Zadanie 

zostanie ukończone w 2020 r. 
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Fot. 13. Ulica Lokalna 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 w ramach kompleksowej rekultywacji składowiska przy ul. Wrzosowej w Pyskowicach na początku 

2019 r. rozpoczęto rekultywację IV kwatery. Realizacja prac zakończy się w 2020 r. Wartość zadania 

wynosi 4 920 000,00 zł. 
 

Fot. 14. IV kwatera składowiska przy ul. Wrzosowej w Pyskowicach w trakcie prac rekultywacyjnych 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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W czerwcu 2019 r. zawarto również umowę z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą  
na realizację ostatniego etapu prac w ramach rekultywacji składowiska – „Ogrodzenie, zieleń, 
zagospodarowanie terenu”. Wykonawca zrezygnował z realizacji umowy. W związku z powyższym 
naliczona została mu kara za odstąpienie od ww. umowy w wysokości 23 514,77 zł. 

W 2020 r. planowane jest ukończenie rekultywacji IV kwatery składowiska oraz wykonanie 
ostatniego etapu prac związanego z ogrodzeniem. Tym samym pod koniec 2020 r. nastąpi zamknięcie 
całego składowiska odpadów i wypełnienie przez gminę Pyskowice zadania nałożonego przez 
Marszałka Województwa. 

Całość prac rekultywacyjnych wynosi 13 180 982,71 zł. Szerzej na ten temat w rozdziale 7 pkt 
7.11 „Środki zewnętrzne”. 
 

 wybudowano oświetlenie uliczne: 

− w ciągu pieszym przy ul. Szopena 8-10-12 (wartość zadania 54 727,00 zł), 

Fot. 15. Lampy oświetleniowe w ciągu pieszym przy ul. Szopena 8-10-12 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

− na ul. Czeremchy – II etap, budowa oświetlenia placu wewnętrznego przy ul. Paderewskiego 
7, budowa oświetlenia placu wewnętrznego przy ul. Szpitalnej 6 (wartość zadania: 85 419,76 
zł), 

− na ul. Traugutta 22-40 - budowa oświetlenia (wartość zadania 49 419,64 zł). 
 

  Wykonano: 

− przyłącze oświetlenia placu wewnętrznego przy ul. Szpitalnej 6 w Pyskowicach (wartość zadania 
12 915,00 zł), 

− dodatkowe lampy solarne w Ogródku Jordanowskim (wartość zadania 49 815,00 zł), 

− nowe oraz dodatkowe złącze elektryczne dla zasilania urządzeń na placu dożynkowym. 
(wartość zadania 19 311,00 zł), 
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− szafę elektryczną dla zasilania tężni i innych urządzeń na pl. Józefa Piłsudskiego wraz 
z podłączeniem (wartość zadania 21 000,00 zł). 
 

 W ramach zasobu mieszkaniowego: 

− przekształcono lokal użytkowy przy ul. Szopena 12 na 2 lokale mieszkalne przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych – etap  
I o wartości 289 999,99 zł, 

Fot. 16. Przekształcony lokal użytkowy przy ul. Szopena 12 

źródło: archiwum MZBM-TBS Sp. z o.o. w Pyskowicach 

− wyremontowano dach przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 45/45a o wartości 327 219,38 zł, 

Fot. 17. Dach budynku przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 45/45a po wykonanym w 2019 r. 
remoncie 

źródło: archiwum MZBM – TBS Sp. z o.o. w Pyskowicach 
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− przebudowano instalację gazową w budynku na ul. Kościelnej 3 o wartości 26 780,62 zł, 

− wykonano ogrodzenie posesji gminnej przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 34 o wartości 
25 582,33 zł. 

7.2.2 Infrastruktura społeczna 

 Rok 2019 r. był również rokiem stanowczego rozwoju bazy materialnej infrastruktury 
społecznej w Pyskowicach tj. budynków użyteczności publicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, 
budynków oświatowych: szkół podstawowych, przedszkoli i żłobka, placówek upowszechniania 
kultury oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. 

W ramach inwestycji w infrastrukturę społeczną w 2019 r.: 

 wykonano termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego 

Przedsięwzięcie to obejmuje kompleksowe ocieplenie budynku, wymianę oświetlenia 
wewnętrznego oraz wymianę systemu centralnego ogrzewania. Dodatkowo na południowej połaci 
dachu  budynku zostały zamontowane ogniwa fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną na 
potrzeby Urzędu. Celem inwestycji była poprawa efektywności energetycznej budynku, 
a w szczególności ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku, a w efekcie obniżenie 
kosztów ogrzewania i oświetlenia, zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną na skutek 
wykorzystania OZE, redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym 
poprawa czystości powietrza oraz poprawa warunków użytkowania obiektu. Szerzej na ten temat 
w rozdziale 7 pkt 7.11 „Środki zewnętrzne”. 
 

 zakupiono nowy pojazd na potrzeby klientów OPS w Pyskowicach 
 

 zakup w grudniu 2019 r. pojazdu na potrzeby klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w celach: 

− przewozu osób niepełnosprawnych korzystających z usług opiekuńczych lub asystenta 
osobistego osoby niepełnosprawnej Ośrodka Pomoc Społecznej w celach leczniczych, 

− przewozu osób bezdomnych do schroniska, 

− przewozu osób do Domu Pomocy Społecznej, 

− przewozu dzieci do pieczy zastępczej w przypadku sytuacji interwencyjnych, 

− transportu żywności z programu FEAD. 

Fot. 18. Pojazd zakupiony w celu realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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  współfinansowano zakup dwóch hybrydowych samochodów dla pyskowickiego komisariatu. 

Radiowozy patrolują rejon podległy jednostce pyskowickiej tj. miasta Pyskowice i Toszek oraz 
gminy Rudzienic i Wielowieś. Samorząd miasta z budżetu Gminy przekazał na ten cel 35 000,00 zł. 
Pozostałą cześć sfinansowała Policja, WFOŚiGW oraz pozostałe lokalne samorządy. 
 

Fot. 19. Przekazanie dwóch radiowozów dla Komisariatu Policji w Pyskowicach 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 

 wyremontowano nieużytek na Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

W ramach inwestycji parter nieużytkowanego budynku przy ul. Kościelnej 13 został 
wyremontowany i przeniesiono do niego dotychczas działający w wydzielonych pomieszczeniach 
pyskowickiego żłobka Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Ignacego 
Paderewskiego w Pyskowicach. Powyższe było konieczne w związku z otwarciem dodatkowego 
oddziału w pyskowickim żłobku. W wyniku przeprowadzonych prac przebudowano cały parter 
budynku oraz wymieniono utwardzenie terenu z podjazdem, wykonano zadaszenie przed wejściem 
oraz oświetlenie elewacyjne. We wnętrzu budynku zostały wydzielone gabinety oraz sala spotkań 
wyposażona w rzutnik wykorzystywany do konsultacji edukacyjno-motywujących oraz toalety 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wartość zadania: 389 529,10 zł. 

Fot. 20. Nowa siedziba Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyskowicach 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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 wykonano termomodernizację budynków oświatowych 

W ramach prac termomodernizacyjnych budynków oświatowych tj. Przedszkoli nr: 1, 2, 5  
oraz Szkół Podstawowych nr 4, 5, 6 wykonano: ocieplenie elewacji  budynków, malowanie, wymianę 
instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wymianę centralnego ogrzewania. Wszystko to 
z wykorzystaniem nowoczesnej technologii (tj. systemu ocieplania ścian styropianem, położenie 
nowej powierzchni tynku, wymiana oświetlenia na nowe LED-y). Ogrzewanie wyposażono w nowe 
panele grzewcze, termostaty oraz instalacje odprowadzające ciepło. Powyższe spowodowało,  
iż obiekty poddane modernizacji będą mogły generować o wiele mniejsze koszty użytkowania energii 
elektrycznej i ciepła. Dodatkowo elewacje budynków stały się atrakcyjne wizualnie świetnie wpisując 
się w zmieniający krajobraz naszego miasta. Wartość termomodernizacji wszystkich placówek 
oświatowych wyniosła 10 072 024,04 zł, z czego dofinansowanie 6 954 190,94 zł. Szerzej na ten 
temat w rozdziale 7 pkt 7.11 „Środki zewnętrzne”. 
 

Fot. 21. Placówki oświatowe przed i po wykonanych termomodernizacjach 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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  utworzono pracownię geograficzno – przyrodniczą Green Planet w Szkole Podstawowej nr 5  

w ramach projektu „Zielona pracownia ”. 

Wartość zadania 39 841,47 zł.  Szerzej na ten temat w rozdziale 7 pkt 7.11 „Środki 
zewnętrzne”. 
 

  przebudowano budynek Miejskiego Żłobka w Pyskowicach 

Po wykonanej w 2018 r. termomodernizacji budynku żłobka przyszedł czas na dalsze prace. 
W wyniku zakończenia zadania pn. „Przebudowa budynku Miejskiego Żłobka w Pyskowicach  
w zakresie adaptacji, zmiany sposobu użytkowania fragmentu parteru budynku na dodatkowy 
oddział dla dzieci z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów przejściowych”, na które 
miasto Pyskowice pozyskało dofinansowanie z programu „MALUCH+ 2019”. Wartość inwestycji 
wyniosła 1 067 071,00 zł. W wyniku ukończenia prac powstał nowy 24-osobowy oddział dla dzieci, 
który rozpoczął swą działalność 3 lutego 2020 r. Aktualnie liczba miejsc w Miejskim Żłobku wzrosła 
do 96. 

W 2019 r. zakupiono również wyposażenie i oczyszczacz powietrza do nowego oddziału oraz 
zakupiono 6 – miejscowy ŻŁOBKOBUS z e-silnikiem. Urządzenie pozwala na spacery z najmłodszymi 
dziećmi. Koszt wyposażenia wyniósł 60 000,00 zł. 

Fot. 22. Adaptacja skrzydła Żłobka Miejskiego oraz zakupiony żłobkobus. 

  poczyniono nakłady w infrastrukturę sportowo – rekreacyjną 

− Place zabaw z budżetu obywatelskiego w północnej i południowej części miasta 
W ramach budżetu obywatelskiego w południowej części miasta wybudowano plac zabaw 
przy Szkole Podstawowej nr 5 w Pyskowicach składający się z zestawu zabawowego, piramidy 
linowej "linarium" oraz betonowego stołu do gry w ping-ponga. Zostały postawione ławeczki 
oraz kosze na śmieci oraz wykonano ogrodzenie panelowe. Wartość zadania: 77 694, 91 zł. 
W północnej części natomiast powstał „Pyskowicki Park Nauki i Rozrywki przy Szkole 
Podstawowej nr 6". Zamontowano gry podwórkowe oraz urządzenia edukacyjne, muzyczne 
i zręcznościowe. Aby bezproblemowo skorzystać z wszystkich gier i zabaw zostały 
zamontowane do nich tablice z instrukcjami. Wartość zadania: 72 511,71 zł. 
Szerzej na ten temat w rozdziale 6 pkt 6.3.1 „Pyskowicki Budżet Obywatelski”. 
 
 



 

105 

− nowa salka fitness 
W Hali Widowiskowo - Sportowej im. Huberta Wagnera  w Pyskowicach powstała nowa salka 
fitness. Pomieszczenie wyposażono w profesjonalny sprzęt sportowy m.in. orbitreki, rowerki 
stacjonarne oraz bieżnie 
 

− Otwarta Strefa Aktywności OSA 
To miejsce przeznaczone do spotkań, interakcji ,rekreacji i odpoczynku dla wszystkich grup 
wiekowych: dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów. W ramach inwestycji wybudowano 
siłownie plenerową, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci oraz strefę gier i relaksu. Siłownia 
plenerowa składa się z 6 urządzeń rozwijających wszystkie partie mięśni tj. rowerek nożyce, 
prasa nożna, urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha jeździec, narciarz biegowy. Na 
sprawnościowy plac zabaw dla dzieci składa się zbiór 3 urządzeń pozwalających na rozwój 
oraz na wypracowanie równowagi tj. przeplotnia łukowa, huśtawka wagowa, huśtawka 
dwuosobowa. Urządzenia te dopełnia istniejący plac zabaw. Wartość zadania: 122 569,50 zł, 
z czego część pochodziła z dofinansowania zewnętrznego. Szerzej na ten temat w rozdziale 7 
pkt 7.11 „Środki zewnętrzne”. 

 

  zrewaloryzowano Park Miejski 

Realizacja projektu, poprzez rewaloryzację terenu Parku Miejskiego, miała na celu stworzenie 
miejsca  relaksu, odpoczynku, aktywnego spędzenia wolnego czasu, miejsca w którym organizowane 
będą imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne. 

W ramach projektu, w Parku Miejskim poddano rewaloryzacji 5,24 ha terenów zielonych, 
wybudowano alejki spacerowe z elementami małej architektury, siłownię plenerową z sześcioma 
urządzeniami, wybudowano oświetlenie parkowe, grill-pointy oraz infrastrukturę przeznaczoną  
m.in. do gry w szachy czy chińczyka. Ważnym elementem projektu jest również nowoczesny, 
doskonale wyposażony wybieg dla psów, toaleta oraz monitoring zapewniający bezpieczeństwo.  
W Parku powstała ścieżka edukacyjna, dzięki której możliwe jest prowadzenie zajęć terenowych  
dla dzieci i młodzieży. 

Fot. 23. Zrewaloryzowany Park Miejski 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej, Park Miejski w Pyskowicach zyskał nowe, 
wyraziste oblicze, a mieszkańcy Gminy i okolic zyskali kolejne, ciekawe miejsce do aktywnego 
spędzania wolnego czasu. 

Dobrze utrzymana zieleń miejska ma ponadto niebagatelny wpływ na jakość życia 
mieszkańców, zmniejsza poziom zanieczyszczenia powietrza, zmniejsza hałas i poprawia estetykę 
miejsca zamieszkania. Wartość zadania wyniosła 4 341 094,70 zł, z czego prawie 70%  
z dofinansowania z NFOŚiGW. Dodatkowe informacje na ten temat w rozdziale 7 pkt 7.11 „Środki 
zewnętrzne”. 

 

7.3  Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy 

Wg stanu na koniec 2019 r. gmina Pyskowice była właścicielem 30 budynków mieszkalnych 
stanowiących wyłączną własność Gminy, jednego budynku stanowiącego współwłasność Gminy  
oraz współwłaścicielem w 143 nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych. Zasób mieszkaniowy 
gminy Pyskowice składał się z 1295 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 55 426,65 
m2, w tym w budynkach komunalnych znajdowały się 254 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 
10 429,39 m2. 

Ponieważ w ostatnich latach wielu dotychczasowym najemców wykupiło swoje mieszkania 
zasób Gminy systematycznie maleje i na koniec 2019 r. wynosił 1295 lokali mieszkalnych. W stosunku 
do roku 2018 liczba ta spadła o 24 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 - 2 rodziny – w tym: 

− 1 wyrok eksmisyjny z prawem do otrzymania lokalu z najmem socjalnym, 

− 1 osoba, która złożyła wniosek o otrzymanie lokalu z najmem socjalnym. 

 otrzymania pomieszczenia tymczasowego na podstawie wyroku eksmisyjnego bez prawa do 

lokalu socjalnego 0 osób, 

 zamiany lokalu „z urzędem” - 4 rodziny, 

 lokalu do remontu kapitalnego na koszt najemcy – 21. 

Istniejący zasób nie pozwolił na zaspokojenie znacznej liczby mieszkańców. Wiele wniosków 
z listy mieszkaniowej na 2019 r. pozostało bez rozpatrzenia. 

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 określony został w Zarządzeniu nr. 0050.263.2016 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 30 
grudnia 2016 r. 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 oraz  
w Zarządzeniu zmieniających Nr RZ.0050.334.2018 z dnia 20.12.2018 r. 
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ZARZĄDCA – MZBM-TBS Sp. z o. o., 
ul. Strzelców Bytomskich 3 

44-120 Pyskowice

Remont budynków i lokali wchodzących 
w skład gminnego zasobu nieruchomości 

i ich modernizacja

Nieruchomości zabudowane budynkami 
mieszkalnymi i mieszkaniowo -

użytkowymi, których stan prawny jest 
nieuregulowany, pozostającymi

w posiadaniu Gminy

Nieruchmości zabudowane budynkami 
mieszkalnymi i mieszkalno-użytkowymi, 
stanowiącymi wyłączna własność Gminy 

Lokale Gminy we wspólnotach 
mieszkaniowych

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem 
gminy

remonty instalacji 
wewnętrznych                                                                       

34%

roboty zduńskie i 
remonty kominów                                

37%

roboty ogólno -
budowlane                                                                                    

3%

remonty 
mieszkań                                                     

14%

wymiana okien 
12%

Infografika 13.  
Schemat zarządzania gminnym mieszkaniowym zasobem w 2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

źródło: opracowanie własne 

 Zgodnie z polityką mieszkaniową realizowaną przez Gminę, od wielu lat corocznie 
opracowany jest plan remontów budynków i lokali gminnych. W dokumencie tym zaplanowany 
został również budżet na remonty i modernizacje budynków na 2019 r. 

Wykres 6.  
Rzeczowy zakres wykonanych prac w zakresie remontów w 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie   [zł] 

− remonty instalacji wewnętrznych 

− roboty zduńskie i remonty kominów 

− roboty ogólno - budowlane 

− remonty mieszkań 

− wymiana okien   

  71 748,15 zł 
79 603,92 zł 
5 568,34 zł 
30 329,37 zł  
25 868,05 zł 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Gospodarki Lokalami 
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Tabela 33.  
Plan i wykonanie wydatków remontowych i modernizacyjnych budynków komunalnych w 2019 r.  
  

Wyróżnienie Plan Wykonanie 

Remonty 360 000,00 zł 326 158,28 zł 

Modernizacje 670 000,00 zł 669 582,39 zł 

źródło: dane Wydziału Gospodarki Lokalami 

W ramach modernizacji budynków w 2019 r. wykonano: 

 usługę geodezyjną polegającą na wznowieniu granic działki nr 1406/13 w Pyskowicach przy  

ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 34 wraz z wykonaniem ogrodzenia ww. posesji gminnej  

o wartości 25 582,33 zł, 

 modernizację lokalu użytkowego przy ul. Szopena 12 - przekształcenie lokalu użytkowego  

na 2 lokale mieszkalne przystosowane dla osób niepełnosprawnych  wraz z wykonaniem podjazdu 

dla osób niepełnosprawnych – etap I o wartości 289 999,99 zł, 

 modernizację dachu przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 45/45a o wartości 327 219,38 zł, 

 instalację gazową w budynku przy ul. Kościelnej 3 o wartości 26 780,62 zł. 
 

Zadłużenie czynszowe w Gminie jest duże, dlatego w roku 2019 r. zostały podjęte następujące 
działania windykacyjne: 

 Ugody: 

 Z dłużnikami, którzy zwrócili się o możliwość ratalnej spłaty zadłużenia zawarto 138 ugód  

 na łączną kwotę 664 244,63 zł. 
 

 Umorzenia: 
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. umorzono zaległości na łączną kwotę 56 609,19 zł  
(z tytułu czynszu i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali – 24 837,34 zł, z tytułu odsetek 
- 26 867,19 zł, z tytułu kosztów sądowych – 4 904,66 zł). Umorzeń tych dokonano 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 2019 zawarto z dłużnikami 10 umów. Z 6 dłużnikami umowy zostały rozwiązane z powodu 
nie podjęcia pracy, natomiast  w wyniku 4 umów dłużnicy „odpracowali” 11 673,53 zł posiadanego 
zadłużenia. Łączna wartość zadłużenia osób, które zgłosiły się do odpracowania zaległości to 
79 716,97 zł (należność główna 55 656,23 zł; odsetki 18 138,99 zł; koszty sądowe 5 921,75 zł). 
 

 Pozostałe działania windykacyjne w 2019 r.: 
1. skierowano 89 pozwów o zapłatę na kwotę 862 381,57 zł; 
2. uzyskano 117 nakazów zapłaty na łączną kwotę 1 221 279,60 zł, na podstawie których Gmina 

występuje do Komornika o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego w razie braku 
dobrowolnej wpłaty od dłużnika; 

3. skierowano 8 pozwów o eksmisję; 
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4. 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; 

5. 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 Transport i infrastruktura drogowa 

7.4.1  Transport zbiorowy 

Za organizację transportu zbiorowego w gminie Pyskowice odpowiada Zarząd Transportu 
Metropolitalnego Katowice, 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 2019 r. Pyskowice łącznie uiściły dotacje w kwocie 1 352 820,00 zł. 

Dochód ponadplanowy wynikający z rozliczenia usług komunikacyjnych jest gminom 
zwracany i tak w 2019 r. do budżetu miasta wpłynął zwrot zaliczki za 2018 r. w wysokości 55 021,40 
zł. 

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 2019 r. została 
wymieniona na nową wiata przy ul. Wyzwolenia. 

 Gmina pobiera opłaty od korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków 
komunikacyjnych. Wpływy z tytułu tych opłat w 2019 r. wyniosły 20 873,65 zł. 

Pod koniec grudnia 2019 r. nastąpiło zakończenie prac na Centrum Przesiadkowym  
w Pyskowicach. Od 1 lutego 2020 r. pasażerowie w komfortowych warunkach mogą oczekiwać  
na transport publiczny 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, 
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przewoźnicy) oraz infrastrukturą rowerową. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 
7 pkt 7.2 „ Inwestycje miejskie” oraz pkt 7.11 „Środki zewnętrzne”. 

7.4.2 Transport indywidualny 

Według stanu na koniec 2019 r. po terenie Gminy przebiega 62 km dróg, z czego: 105 dróg 
publicznych, 47 dróg wewnętrznych oraz 13 obiektów mostowych. 

Co roku Gmina modernizuje i remontuje istniejące drogi asfaltowe, żużlowe oraz drogi z płyt, 
a także chodniki i parkingi wg potrzeb. W 2019 r. na ten cel wydatkowa została kwota 826 958,34 zł. 
W ramach tych prac m.in. wykonano: 

 modernizację parkingu przy ul. Cmentarnej; 

 modernizację przepustu przy ul. Traugutta; 

 wykonano nawierzchnię drogi wewnętrznej – bocznej od ul. Wolności; 

 dokończono budowę parkingu przy ul. Traugutta (inwestycja z roku 2018); 

 przebudowano drogę wewnętrzną na dz. Nr 39/1 przy ul. Szopena; 

 opracowano projekt remontu chodników wokół Rynku; 

 opracowano projekty modernizacji ul. Krótkiej wraz z miejscami parkingowymi oraz drogi 

wewnętrznej przy ul. Paderewskiego i ul. Kochanowskiego; 

 wykonano remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych; 

 wykonano remonty chodników m.in. przy ul. Szkolnej, ul. Strzelców Bytomskich, ul. Szopena; 

 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 na 
skrzyżowaniach ul. Powstańców Śląskich. z ul. Toszecką oraz ul. Gliwickiej z ul. Toszecką, w 2019 r. 
zlecono wykonanie  opracowania dotyczącego badania i analizy przepływu ruchu pojazdów na 
skrzyżowaniach wlotowych na kierunku Pyskowice – Gliwice – Pyskowice. 

 

 

 

Fot. 24. Skrzyżowania na terenie Pyskowic 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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Dodatkowo dbając o rozwój miasta zarówno gospodarczy, jak i mieszkaniowy, zwiększoną 
potrzebę parkingów oraz analizując możliwość zapewnienia alternatywnych połączeń pomiędzy 
drogami w planach inwestycyjnych uwzględnia się cały czas poszerzenie infrastruktury drogowej 
poprzez budowę nowych dróg, chodników i parkingów. 

W 2019 r. Gmina wykonała następujące zadania w celu poszerzenia infrastruktury drogowej: 

 pozyskała środki zewnętrzne i rozpoczęła budowę ul. Lokalnej, której prace zostaną ukończone  

w 2020 r. Realizacja inwestycji spowoduje bezpośrednie połączenie rozbudowującego się dużego 

osiedla domków jednorodzinnych z nowo powstałą strefą aktywizacji gospodarczej w rejonie 

skrzyżowania DW 901 (ul. Poznańska) z ul. Lokalną oraz  będzie również alternatywnym 

połączeniem pomiędzy drogą powiatową nr 2905S łączącą Pyskowice z Brynkiem (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. Planuje się również budowę chodników w tej lokalizacji, co 

umożliwi pieszym  bezpośrednie, a zatem bezpieczne dojście do takich miejsc, jak Szkoła 

Podstawowa nr 6, Przedszkole nr 5, kościół pw. Nawrócenia św. Pawła oraz pobliskich sklepów. 

Realizacja zadania pozwoli na upłynnienie ruchu samochodowego z osiedla, głównie w kierunku 

Gliwic i pozostałej części Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Więcej informacji na ten temat 

znajduje się w rozdziale 7 pkt 7.2 „ Inwestycje miejskie” oraz pkt 7.11 „Środki zewnętrzne”. 

 wykonała nawierzchnię drogi wewnętrznej do ul. Wolności w Pyskowicach. 

 przebudowała drogę wewnętrzną na dz. nr 39/1 przy ul. Szopena. 

 utwardziła teren na miejsca parkingowe przy ul. Traugutta – dokończenie inwestycji z 2018 r. 
 

7.5 Porządek publiczny 

7.5.1 Straż Miejska   

Do ochrony porządku publicznego na terenie miasta Pyskowice Rada Miejska utworzyła 
samorządową, umundurowaną formację – Straż Miejską. Straż spełnia służebną rolę 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 2019 roku w ramach realizacji swoich zadań Straż Miejska w Pyskowicach ujawniła 1572 
wykroczenia. W ich wyniku nałożono 782 mandaty karne, udzielono 781 pouczeń, skierowano 8 
wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego, 1 sprawę przekazano do załatwienia innym organom. 
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Wykres 7.  
Wyszczególnienie interwencji w poszczególnych kategoriach wykroczeń w roku 2018 i 2019 

 źródło: Sprawozdanie Straży Miejskiej za 2019 r. 

Głównym priorytetem działalności Straży Miejskiej w Pyskowicach jest utrzymanie spokoju 
i porządku w mieście, dlatego strażnicy miejscy aż 1962 razy interweniowali zarówno z własnej 
inicjatywy, jak i na zgłoszenia od mieszkańców z prośbą o interwencję. 

 

Tabela 34.  
Ilość interwencji  Straży Miejskiej  w Pyskowicach w 2019 r. 

STRAŻ MIEJSKA W PYSKOWICACH 

Przedmiot interwencji Ilość zgłoszeń 

zakłócania porządku publicznego i spokoju 403 zgłoszenia 

zagrożeń w ruchu drogowym 377 zgłoszeń 

ochrony środowiska i gospodarki odpadami 254 zgłoszenia 

zagrożeń życia i zdrowia 209 zgłoszeń 

zagrożeń pożarowych (katastrofy) 24 zgłoszenia 

awarii technicznych 208 zgłoszeń 

zwierząt 246 zgłoszeń 

innych 241 zgłoszeń 

SUMA 1962 

źródło: dane Straży Miejskiej  w Pyskowicach 
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W 2019 r. działania m.in. dotyczyły: 
 

 usunięcia stwierdzonych zaniedbań porządkowych: 

− 212 kontrole 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. 

 

 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: „Znicz”, podczas 
której strażnicy w rejonach cmentarzy wykonywali zadania w zakresie ruchu drogowego, 
nadzorowali przejścia dla pieszych, „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, „Bezpieczne 
ferie” czy „Bezpieczne wakacje”. 
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− 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. 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 2019 r. 
do Centrum Monitoringu przesyłany jest obraz z 67 kamer. Do codziennej pracy dyżurnego 
monitoringu wykorzystywane są również 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 2019 r. w ramach Rewaloryzacji Parku Miejskiego w Pyskowicach powstało 5 nowych 
kamer monitoringu wizyjnego, których wartość wyniosła 26 775,59 zł. W 2020 r. sukcesywnie będą 
także wymieniane urządzenia, które były montowane w pierwszym etapie budowy monitoringu 
wizyjnego miasta, na nowocześniejsze o lepszych parametrach technicznych. 

7.5.3 Oświetlenie miasta 

 W 2019 r na terenie Gminy było ponad 1100 punktów świetlnych, z czego większość stanowi 
własność Tauron Dystrybucja S.A. 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 
wykonując nowe punkty świetlne wg przyjętych założeń, możliwości finansowych, z uwzględnieniem 
również potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców i Radnych Rady Miejskiej w Pyskowicach. 

Gmina Pyskowice corocznie prowadzi szereg inwestycji podnoszących bezpieczeństwo  
na terenie miasta. Zakres prac uzależniony jest od możliwości finansowych Gminy. W 2019 r. 
wydatkowano na ten cel 292 607,41 zł. 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 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) kształtowanie przestrzeni bezpiecznej poprzez 
systemowe zarządzanie zielenią miejską. 
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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, usuwaniem 
i sadzeniem drzew oraz krzewów w pasach drogowych, na terenach parków i zieleńców. Większość 
prac związanych z zakresem utrzymania terenów zieleni w Pyskowicach w 2019 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.0050.027.2019 z dnia 29.01.2019 r. 

Realizacja kształtowania przestrzeni poprzez zarządzanie zielenią miejską w 2019 r. była 
możliwa dzięki wykonaniu następujących zadań: 

 utrzymaniu terenów zieleni (wartość prac 354 980,59 zł), 

 wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych i bieżącej konserwacji drzew (wartość prac 105 786,00 zł), 

 usuwaniu drzew i krzewów (wartość prac 109 535,20 zł), 

 wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów (wartość prac 49 996,42 zł), 

 sporządzaniu przeglądów i inwentaryzacji dendrologicznych (wartość prac 11 980,00 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 2019 roku wykonano 3 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 z tym skierowano 86 wniosków do Starostwa 
Powiatowego dot. uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew z terenów zielonych Gminy. 

W 2019 roku z terenów będących własnością Gminy usunięto drzewa, które zagrażały 
bezpieczeństwu ludzi i mienia, były suche i nie rokowały szans na przeżycie, a tym samym 
potencjalnie stwarzały zagrożenie dla mieszkańców miasta. Usuwane drzewa stanowiły zagrożenie 
dla pieszych i innych użytkowników dróg, samochodów pozostawionych na parkingach lub dla 
budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej czy wszelkiego rodzaju sieci elektrycznej, gazowej, 
wodociągowej. 

7.6 Pomoc społeczna 

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. 



 

116 

 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 14.  
Kierunki działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach w 2019 r. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach 

 Z pomocy przyznawanej na podstawie ustawy o pomocy społecznej w 2019 r. skorzystały 
234 rodziny. Wydano w tym okresie 1 208 decyzji i zawarto 13 kontraktów socjalnych, w tym: 

 135 decyzji dotyczących zasiłku stałego, 

 170 decyzji dotyczących zasiłku okresowego, 

 199 decyzji dotyczących zasiłku celowego, 

 41 decyzji dotyczących specjalnego zasiłku celowego, 

 312 decyzji dotyczących programu „Posiłek w szkole i w domu”, 

 16 decyzji dotyczących schronienia, 

 188 decyzji dotyczących usług opiekuńczych, 

 97 decyzji dotyczących umieszczenia i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, 

 35 decyzji dotyczących Dziennego Domu „Senior +”, 

 15 decyzji dotyczących nienależnie pobranych świadczeń. 
 

Pracownicy socjalni przeprowadzili: 

 864 wywiadów środowiskowych, 

Pomoc rodzinie w trudnościach 
materialnych, w szczególności poprzez 

pomoc rzeczową i materialną

Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu

Tworzenie alternatywnych form działania 
oraz programów dożywiania i wsparcia 

rzeczowego oraz usługowego, kierowanego 
do dzieci wychowujących się w rodzinach

o niskim statusie materialnym

Aktywizowanie osób bezrobotnych 
poprzez organizowanie prac społecznie 

użytecznych

Kierunki działań 
Ośrodka Pomocy 

Społecznej 



 

117 

 606 wizyt patronażowych, w tym wizyty i interwencje związane z przemocą domową, 

niezaradnością w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, zaburzeniami psychicznymi, 

konfliktami rodzinnymi oraz trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, 

 88 wizyt w ramach kontroli jakości usług opiekuńczych, 

 weryfikacje i dokonali analizy 1684 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 35.  
Działania podjęte przez konsultanta ds. profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w 2019 r. 

Konsultant ds. profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną 

W trakcie 37 spotkań objął pomocą: 
–  23 rodziny, liczące w sumie 83 członków, 
–  29 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. 

Tabela 36.  
Działania podjęte przez asystentów rodziny w 2019 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 2019 roku w Ośrodku zatrudnionych było 
trzech asystentów rodziny (jeden w Ośrodku, 
a dwóch w Centrum Wsparcia Rodziny). 
 

Asystenturą zostało objętych: 
- 39 rodzin, w których jest łącznie 88 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 

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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Tabela 37.  
Świadczenia rodzinne w 2019 r. 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

 Wpłynęło łącznie 827 wniosków w sprawach 
dotyczących świadczeń rodzinnych. 
 Wydano 996 decyzji, w tym: 

–  494 decyzje przyznające zasiłek 
rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku 
rodzinnego, 

–  120 decyzji przyznających jednorazową 
zapomogę z tytułu urodzenia się 
dziecka, 

–  36 decyzji przyznających świadczenie 
rodzicielskie, 

–  116 decyzji przyznających zasiłek 
pielęgnacyjny, 

–  17 decyzji przyznających specjalny 
zasiłek opiekuńczy, 

–  12 decyzji przyznających świadczenie 
pielęgnacyjne, 

–  18 wniosków zostało przekazanych do 
rozpatrzenia do Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach, 

–  17 decyzji ustalających kwotę 
nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych. 

Wypłacono 17 568 świadczeń na łączną kwotę 
3 663 964,00 zł. Ponadto poniesiono koszty 
związane z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby 
uprawnione do świadczeń opiekuńczych 
w kwocie 188 200,00 zł. 
 

Tabela 38.  
Świadczenia wychowawcze w 2019 r. 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 

Wpłynęło 2 125 wniosków w sprawie ustalenia 
prawa do świadczenia wychowawczego, w tym: 

–  65 wniosków z kryterium dochodowym 
na pierwsze i kolejne dziecko, 

–  2060 wniosków bez kryterium 
dochodowego na drugie i kolejne 
dziecko. 

Wydano łącznie: 
–  78 decyzji, w tym 66 decyzji 

przyznających prawo do świadczenia 
wychowawczego, 

–  1 904 informacje administracyjne 
przyznające prawo do świadczenia, 

–  4 decyzje ustalające kwotę nienależnie 
pobranych świadczeń, 

Wypłacono 24 598 świadczeń na łączną kwotę 
12 249 188,00 zł. 
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–  71 wniosków zostało przekazanych do 
rozpatrzenia przez Śląski Urząd 
Wojewódzki w Katowicach. 

7.7  Promocja Gminy 

Na promocję Gminy w 2019 r. wydano łącznie: 219 739,70 zł. 
Były to wydatki związane m.in. z: 

 zamieszczaniem informacji w mediach (prasie, radio, telewizji) – 42 668,70 zł, 

 kampanią informacyjno-promocyjną Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego – 1 606,18 zł, 

 materiały promocyjne miasta – 31 444,80 zł, 

 wsparcie techniczne w użytkowaniu systemu CMS dla strony internetowej www.pyskowice.pl oraz 

modernizacja strony – 10 805,00 zł, 

 modernizacja, aktualizacja internetowego planu miasta – 13 757,00 zł, 

 promocja imprez plenerowych: Dożynki oraz Dni Pyskowic – 13 468,50 zł, 

 druki materiałów informacyjnych i reklamowych (banery, raporty, papier firmowy, kalendarz 

miejski, kalendarz powiatowy, kartki okolicznościowe, naklejki, mapy z planem miasta) – 

20 896,20 zł. 

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. 

W wyżej wymienionych serwisach i mediach zamieszczane są na bieżąco informacje 
o działaniach, decyzjach, planach oraz wydarzeniach i imprezach organizowanych przez samorząd 
Pyskowic, publikowane są komunikaty Urzędu i Rady Miejskiej, promowane są również wydarzenia  
i imprezy organizowane na terenie Gminy przez jednostki miejskie (MOKiS, Miejska Biblioteka 
Publiczna) oraz lokalne stowarzyszenia. 

Fot. 25. Materiały promocyjne miasta Pyskowice 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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Aby skutecznie promować miasto, Biuro Promocji i Współpracy Partnerskiej Urzędu 
Miejskiego w Pyskowicach na bieżąco wprowadza materiały promocyjne z logo naszego miasta.  
W 2019 r. oprócz gadżetów z lat wcześniejszych takich jak parasolki, ramki pod tablice rejestracyjne, 
pocztówki, koszulki, puzzle przygotowywane były nowe: 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. Ogromną popularnością wśród pyskowiczan cieszył się 
wydany album "Nigdy nie nadawałem się na świecznik", w którym przedstawiono wywiad z byłym 
wieloletnim proboszczem parafii Św. Mikołaja w Pyskowicach Augustem Duffkiem. 

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. Budżet przeznaczony na wydawanie gazety  
w 2019 roku wynosił: 25 377,84 zł. 

22 listopada 2019 roku „Przegląd Pyskowicki” obchodził swoje XXV-lecie. Z okazji tego 
wydarzenia w pyskowickim ratuszu odbyło się jubileuszowe spotkanie, w którym uczestniczyli 
przedstawiciele samorządu miasta, Urzędu Miejskiego, dyrektorzy szkół i przedszkoli, redaktorzy 
naczelni gazety, członkowie dawnego i obecnego kolegium redakcyjnego oraz wszyscy, którzy od 
samego początku przyczyniali się do tego, aby pismo systematycznie trafiało do mieszkańców 
Pyskowic. 

Fot. 26. Jubileusz XXV-lecia „Przeglądu Pyskowickiego” 

źródło: archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
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7.8 Kultura i Sport 

Bogatą ofertę kulturalną i sportową dla mieszkańców w każdym wieku przygotowały 
jednostki organizacyjne Gminy: Miejski Ośrodek Kultury i Sportu oraz Miejska Biblioteka Publiczna. 
Innowacyjne działania podjął również Ośrodek Pomocy Społecznej. Jednym z przykładów jego 
nowych form działalności jest Centrum Wsparcia Rodziny, które powstało przy ul. gen. Władysława 
Sikorskiego 83. 
 

7.8.1  Miejski Ośrodek Kultury i Sportu 

MOKiS jako samorządowa instytucja kultury służy zaspokajaniu potrzeb kulturalnych  
i sportowych, promowaniu kultury 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 2019 r. MOKiS organizował lub współtworzył wiele imprez i wydarzeń o charakterze 
kulturalnym. 
 

Tabela 39.  
Organizacja i współorganizacja imprez i wydarzeń przez MOKiS w 2019 r. 
 

Koncert noworoczny XX Wojewódzki Przegląd Zespołów Szopkowych 

 

Koncerty związane z finałem Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Pyskowicach 

 

 

Koncert kolęd w wykonaniu Zespołu 
Przebudzenie 
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Szlag Listowy Hit Roku Radia Silesia 

 
Koncert Świąteczny - Amatorski Ruch 

Artystyczny MOKiS 

 

XIII Wojewódzki Konkurs Kolęd, Pastorałek 
i Pieśni Zimowych „Zaśpiewajmy Kolędę 

Jezusowi” 

 

Festyn Świąteczny Świętego Mikołaja 

Pyskowicki Jarmark Bożonarodzeniowy 

 

 

Kiermasz adwentowy czyli spotkanie sąsiedzkie 
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III Gala Sportu 

 

 

 
Nakręcony na pomaganie 

 

IV Noc Muzeów i czekolady w pyskowickim 
ratusz 

 

 

 

Rocznica Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości 11 listopada 

 

Bubble Day – Dzień Baniek Mydlanych 

 
 

 

Eksplozja kolorów 
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Warsztaty ceramiczne i artystyczne 
 

Ferie dla dzieci 
 

Food Truck Festiwal 
 

Festiwal Niech Cisza Milczy 
 

 

XXVI Dożynki w Pyskowicach oraz XXI Dożynki 
Powiatu Gliwickiego 

 

 

XXXIV Dni Pyskowic i XX Dni Rodziny 
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Festyn Parafialny w południowej części miasta 

 

Dziecięce warsztaty letnie 

 

80. Rocznica Wybuchu II Wojny 
Światowej 

 

Obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
 

Spektakl w wykonaniu teatru Carpe Diem 
 

VII Ogólnopolskie Spotkania Taneczne „Pląsy 
Dramy 
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Teatralne Piątki z Rodziną 
 

 

Koncerty okolicznościowe np. koncert "Dom 
o Zielonych Progach" 

Wydarzenia, które zostały zainicjowane w 2019r. 

 
Spotkania taneczne 

 

 
Winylove spotkania na 33 1/3 RPM 

 

Rodzinne zajęcia z cyrkomotoryki 
 

 

Wieczór Kobiet – pokaz mody Macieja 
Domańskiego oraz recital Klaudii Kulawik 
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Jarmark Wielkanocny 

 

 

Śniadania na trawie 

 
 

Spotkania w ramach Kina Kobiet 

 

Dzień dziecka dla przedszkolaków i nie tylko 

 

Koncerty przy fontannie Spotkania Podróżnicze Tu i Tam 
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Pyskowicki Festiwal Smaku 

 

Bal karnawałowy dla dzieci 

 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

MOKiS w 2019 r. realizował projekt „Okna otwarte na Polskę” dofinansowany ze środków 
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego 
„Koalicje dla Niepodległej”. W ramach projektu zorganizowano: 

 grę miejską, która nawiązywała do okresu Powstań Śląskich. Nie zabrakło historycznych postaci, 

ale i wielu zdarzeń, scenek z życia mieszkańców. W grze wzięło udział niemal 100 osób. 
 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 
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 pokaz rekonstrukcji historycznej dotyczącej losów śląskich rodzin z okresu Powstań Śląskich 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

Gmina Pyskowice wraz z MOKiS realizuje projekt „Aktywne Pyskowice”. 
W ramach tego projektu zorganizowano wiele inicjatyw, w tym: „Dzień sąsiada”, Pyskowicki Festiwal 
smaku, Jarmark Bożonarodzeniowy, cykl spotkań warsztatowych (robienie skrzyń, karmników 
i zabawek ekologicznych), kursy żeglarskie, pikniki i spotkania edukacyjnej, konkurs na inicjatywy 
oddolne, w ramach których złożono 12 wniosków, z których wybrane będą realizowane w 2020 r. 
Dodatkowe informacje na temat projektu znajdują się w rozdziale 7 pkt 7.11 „Środki zewnętrzne”. 

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 oraz Galerii PodCień w Ratuszu, świetlicy osiedlowej, 
Hali Widowiskowo – Sportowej im. Huberta Wagnera oraz stadionu sportowego i boiska sportowego 
w Dzierżnie. 

 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, Towarzystwo 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”, Dziecięcy Zespół Taneczny 
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„MINIATURKI”, Zespół Tańca Hip Hop, Dziecięcy Zespół Wokalno – Taneczny „GAMA”, Zespół Tańca 
Nowoczesnego „PARADOX”, Klub Plastyczny „PĘDZELEK” i „PIRAMIDA”, Kółko Artystyczne „MUMNKI”, 
Studio Wokalne MOKIS, Aerobik, Aktywny Senior, zespół „PRZEBUDZENIE”), koncerty, spotkania 
autorskie, spektakle teatralne, imprezy, konkursy, przeglądy. Istnieje możliwość wynajęcia 
pomieszczeń MOKiS zgodnie z aktualnym cennikiem. 
 

Fot. 27. Budynek Miejskiego Ośroka Kultuy i Sportu 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

 Centrum Wystawiennicze oraz Galeria PodCień w Ratuszu 

W Centrum Wystawienniczym prezentowana jest historia miasta. Od 2003 roku 
przygotowano w nim 100 wystaw o tematyce ściśle związanej z historią Pyskowic. 
 

Fot. 28. Wystawy w Centrum Wystawienniczym w Ratuszu 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

 



 

131 

Galeria PodCień specjalizuje się w prezentacji osobowości artystycznych, wartościowych 
tendencji i kierunków w sztuce. Zobaczyć tu można dzieła artystów uprawiających malarstwo, grafikę, 
rysunek, rzeźbę i fotografię, twórców charakteryzujących się zmysłem i talentem artystycznym. 

Fot. 29. Galeria PodCień 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

Działalność kulturalna Centrum Wystawienniczego w 2019 roku została wzbogacona o letnie 
koncerty przy fontannie, plener malarski w czasie Nocy Muzeów oraz rekonstrukcję historyczną - 
spektakl, który ukazywał losy śląskich rodzin z okresu Powstań Śląskich w ramach projektu „Okna 
otwarte na Polskę”. Na stałe wpisały się również prelekcje z lokalnego klubu podróżnika Obieżyświat 
oraz spotkania Ludzi Niepowszednich. 

Ciekawymi przedsięwzięciami oprócz podstawowej działalności wystawienniczej są lekcje 
historii dla najmłodszych i młodzieży szkolnej. Raz w roku organizowane są również konkursy wiedzy 
historycznej o naszym mieście w oparciu o treść ekspozycji historycznych znajdujących się 
w Centrum Wystawienniczym. Z roku na rok stale powiększa się grono artystów prezentujących różne 
dziedziny sztuki i rękodzieła artystycznego oraz fotografii. Ponadto Centrum Wystawiennicze było 
miejscem, gdzie odbywały się również spotkania z autorami i promocje książek, happeningi 
artystyczne i liczne prelekcje dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku oraz spotkania w klubach 
dyskusyjnych i konferencje. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fot. 30. opowieści Krzysztofa Websa o podróży rowerowej z Gliwic - jego miasta rodzinnego, aż na 
Duńską wyspę Bornholm 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 
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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, siłownię, 
salkę fitness, salkę do tenisa stołowego, ściankę wspinaczkową oraz pełne zaplecze socjalno-
sanitarne i magazynowe. Budynek posiada trybuny z 520 miejscami siedzącymi, nagłośnienie i jest 
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Fot. 31. Hala Widowiskowo – Sportowa im. Huberta Wagnera w Pyskowicach 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

W 2019 r. na hali widowiskowo – sportowej odbyły się następujące imprezy organizowane 
przez MOKiS: 

  Pyskowicka Liga Futsalu, 

  Mistrzostwa Modeli Latających–eliminacje, 

  Mistrzostwa Modeli Latających–finały, 

  Fitnessowy Dzień Kobiet (nowość), 

  Mistrzostwa Służby Liturgicznej w piłce nożnej–diecezja, 

  Zawody Strzeleckie z okazji 3-maja, 

  I Pyskowicki Bieg Mamuta (nowość), 

  Święto Niepodległości 11-listopada–Zawody Strzeleckie. 

Na szczególną uwagę zasługują dwa wydarzenia, które po raz pierwszy odbyły się właśnie  
w 2019 r. tj. Fitnessowy Dzień Kobiet oraz I Pyskowicki Bieg Mamuta. 
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Fot. 32. I Fitnessowy Dzień Kobiet 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

 

Fot. 33. I Pyskowicki Bieg Mamuta 

źródło: archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach 

W hali widowiskowo-sportowej oraz na pozostałych obiektach sportowych  
(sale gimnastyczne w szkołach, boisko w Dzierżnie, stadion sportowy) realizowane są 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, 

 Stowarzyszenie GTW – wspinaczka, 
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 UKS „Feniks” – tenis stołowy. 

Szerzej na temat współpracy Gminy z klubami sportowymi w rozdziale 6 pkt 6.3. Współpraca 
z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. 
 

Zajęcia w hali widowiskowo – sportowej prowadzone są również przez sekcje komercyjne: 
Aerobik/fitness, Zumba, Pyskofit, Klub Sympatyków Siatkówki „Gumisie”, grupy osób uprawiających 
piłkę nożną i koszykówkę. 

 

− 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 Biblioteka 

Na dzień 31.12.2019 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 53 tysiące książek i ponad 40 tytułów prasy bieżącej.  
W 2019 r. zbiory powiększyły się o 2 358 woluminów na sumę 45 180,37 zł., w tym: 

  ze środków samorządowych zakupiono 1 239 woluminów na sumę 27 122,87 zł, 

  z dotacji Ministerstwa Kultury zakupiono 619 woluminów na sumę 14 900,00 zł, 

 otrzymano z darów 500 woluminów na sumę 3 157,50 zł. 
 
Podstawowe usługi biblioteczne 
W zakresie czytelnictwa w 2019 r. uzyskano następujące dane: 

 liczba czytelników: 4 103, w tym: 

− osoby uczące się 1 319, 

− osoby pracujące 1.420, 

− pozostali 1 124, 

 liczba odwiedzi 51 688, 

 wypożyczono na zewnątrz 60 853 wolumów, 

 udostępniono w czytelni 10 083 wolumów, 

 wypożyczono na zewnątrz i na miejscu ponad 8 000 tytułów czasopism nieoprawnych. 

Oprócz tradycyjnych książek papierowych w bibliotece można było skorzystać także z e-booka 
z dziedziny medycyny, nauk humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, społecznych, 
ekonomii, prawa, sportu. Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach należy do Konsorcjum Śląskich 
Bibliotek Publicznych, które wspólnie udostępniają blisko 2 100 publikacji elektronicznych  
na platformie IBUK LIBRA. 
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Dodatkowe usługi biblioteczne 

W 2019 r. Biblioteka: 

 kontynuowała projekt „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 1 900 

cyfrowych książek mówionych oraz 4 „Czytaki”; 

 dostarczała osobom starszym i niepełnosprawnym, które ze względu na stan zdrowia mają 

utrudniony dostęp do biblioteki książki do domu; 

 pomagała indywidualnym użytkownikom z dysfunkcjami w korzystaniu z zasobów internetowych; 

 współpracowała z Fundacją Partycypacji Społecznej realizując projekt pn. „Śląska Akademia 

Senior@”. Celem projektu była aktywizacja seniorów w obszarze kompetencji cyfrowych.  

W przedmiotowym projekcie wzięło udział 68 seniorów, którzy przez 4 miesiące uczestniczyli  

w bezpłatnych szkoleniach komputerowych; 

 prowadziła szkolenia komputerowe dla seniorów, wspomagając ich w poznawaniu nowych 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

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 2019 r. biblioteka i jej filie zorganizowały lub współorganizowały takie wydarzenia jak m.in.: 

− Narodowe Czytanie „Nowele polskie" - fragmenty utworu czytali przedstawcie władz 
samorządowych, czytelnicy oraz uczniowie szkół, 

− „Na dzień dobry - Bajka” – całoroczny cykl głośnych czytań dla dzieci w wieku przedszkolnych  
w bibliotece, 

− „Zimowa przygoda Skrzydlaczka”- zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci 6-8 lat na podstawie 
książki Hanny Zdzitowieckiej pt.: „Borodziej”, 

− „W kuchennym królestwie” - zabawy literacko-plastyczne z książką Madleny Szeligi pt. 
„Sztućce 1”, „Sztućce 2”, 

− „Wędrówki z mapą-tajemnice miast”- zajęcia czytelniczo-kreatywne na podstawie utworów: 
„12 podróży Misia Miodala”, „Przedziwna historia o poznańskich koziołkach”, 

− „Pan Toti w bibliotece”- warsztaty literackie z Joanną Sorn-Garą na podstawie cyklu o Panu 
Totim dla dzieci przedszkolnych, 

− Bibliolato, Biblioferie, w czasie których zorganizowano wiele ciekawych zajęć, konkursów  
i zabaw ruchowych. 

7.8.3  Centrum Wsparcia Rodziny 

Na terenie Centrum Wsparcia Rodziny w 2019 roku zorganizowano: 

 Ferie zimowe od 11.02. do 22.02.2019 r. – gry planszowe, kino, warsztaty plastyczne, bal 

karnawałowy i sztuczki cyrkowe, 

 W czase strajku nauczycieli – czas wolny dla dzieci uczęszczających na zajęcia przedszkolne, 

 Dzień Dziecka – impreza animacyjna dla dzieci, 
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Placówki 
oświatowe

SP3 SP4 SP5 SP6

Szkoły 
podstawowe

Przedszkola

P2 P3 P4 P5

OPP

P1

 Półkolonie letnie od 22.07. do 26.07.2019 r. oraz od 05.08. do 09.08.2019 r. – modelowanie 

balonów, animacje, zabawy integracyjne, kino familijne i zajęcia kulinarne, 

 Warsztaty przygotowujące do Halloween 15 i 17.10.2019 r. oraz 22 i 24.10.2019 r. – wycinanie 

dyni, pieczenie dyniowych muffinek, zajęcia plastyczne (przygotowanie dekoracji do Escape 

Room’u), 

 Escape Room – pokój wrażeń z zagadkami rozwijającymi kreatywne myślenie i pamięć  

(w wydarzeniu wzięło udział około 200 dzieci), 

 Straszny Bal dla dzieci w dniach od 15.11. do 19.11.2019 r. – zabawa taneczna dla dzieci  

z wykorzystaniem animacji czasu wolnego w klimacie Halloween oraz konkurs na najlepsze 

przebranie, 

 Spotkania dla rodziców i ich dzieci – podczas spotkań pomocą służy opiekunka dziecięca,  

a wsparcia udziela psycholog dziecięcy. Zajęcia odbywają się cyklicznie (w każdy piątek 

w godzinach 10.00 – 12.00) i cieszą się dużym zainteresowaniem, 

 Warsztaty Świąteczne 13.12.2019 r. – dekorowanie pierników przez mamy z dziećmi, ubieranie 

choinki w miłej, świątecznej atmosferze, 

 Spotkanie świąteczne 17.12.2019 r. – zabawy animacyjne z dziećmi. 

7.9 Edukacja 

Na sieć placówek oświatowych na terenie Gminy Pyskowice w 2019 r. składały się: 4 publiczne 
szkoły podstawowe, 5 publicznych przedszkoli, Miejski Żłobek oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej. 

Infografika 15.  
Placówki oświatowe na terenie gminy Pyskowice w 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: opracowanie własne 
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 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

W 2019 r. na terenie Pyskowic działało pięć przedszkoli, w tym 24 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 w 100%. 

Tabela 40.  
Liczba dzieci i oddziałów w przedszkolach 

 Przedszkole 
nr 1 

Przedszkole 
nr 2 

Przedszkole 
nr 3 

Przedszkole 
nr 4 

Przedszkole 
nr 5 

Razem             
w roku szk. 
2018/2019 

Liczba 
dzieci 

75 125 90 125 168 583 

Liczba 
oddziałów 

3 5 4 (*) 5 7 (**) 24 

l. dzieci/ 
1 oddział 

25 25 22,50 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. 

W analizowanym okresie 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 (łącznie w przedszkolach jest 
13 wychowanków) mogły w ramach edukacji przedszkolnej skorzystać z zajęć m.in.: korekcyjno-
kompensacyjnych, rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju. 
 

 WYCHOWANIE SZKOLNE 

W roku szkolnym 2018/2019 do czterech szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych 
uczęszczało 1374 uczniów i uczennic; liczba oddziałów w szkołach podstawowych wynosiła – 68,  
w tym 6 oddziałów gimnazjalnych (cztery w Szkole Podstawowej nr 3 i dwa w Szkole Podstawowej 
nr 5). 

Tabela 41.  
Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach 

 SP nr 3 SP3 -  oddz. 
gimnazjalne 

SP nr 4 SP nr 5  SP5 - oddz. 
gimnazjalne 

SP nr 6 Razem             
w roku szk. 
2018/2019 

Liczba 
uczniów 

234 90 327 326 56 341 1374 

Liczba 
oddziałów 

12 4 16 17 2 17 68 

l. uczniów/ 
1 oddział 

19,5 22,5 20,43 19,17 28 20,05 20,2 
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Realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego wymaga posiadania właściwych warunków 
organizacyjnych i technicznych, które pozwalają na pełną realizację zadań wynikających z podstawy 
programowej kształcenia ogólnego i zawodowego. Dlatego, aby realizować proces dydaktyczno – 
wychowawczy w roku szkolnym 2018/2019 pyskowickie szkoły dysponowały następującymi 
pracowniami dydaktycznymi: komputerowe, językowe, przedmiotowe oraz pomieszczenia świetlic  
i bibliotek. W skład bazy sportowej pyskowickich szkół wchodzą sale gimnastyczne, boiska szkolne,  
a także basen przy Szkolne Podstawowej nr 5. 

W kwietniu 2019 r. po raz ostatni odbył się egzamin gimnazjalny (klasy trzecie). Uczniowie 
klas gimnazjalnych z Pyskowic osiągnęli wyniki z egzaminów wyższe niż średnia dla województwa 
śląskiego. Poniżej przedstawiono szczegółowe wyniki z egzaminów w Pyskowicach. 

Tabela 42.  
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Pyskowicach na tle woj. śląskiego w 2019 r. 

 Szkoła Podstawowa 
nr 3 

Szkoła Podstawowa 
nr 5 

Województwo Śląskie 

j. polski 67,40% 69,00% 63,40% 

historia i WOS 59,00% 60,00% 58,30% 

matematyka 41,70% 44,00% 41,30% 

przedmioty 
przyrodnicze 

49,00% 51,00% 44,86% 

angielski poziom 
podstawowy 

68,60% 77,00% 69,20% 

angielski poziom 
rozszerzony 

52,80% 64,00% 52,90% 

niemiecki poziom 
podstawowy 

64,00% - 51,50% 

język niemiecki poziom 
rozszerzony 

55,50% - 58,70% 

Średnia z egzaminów 57,25% 60,83% 55,02% 

W roku szkolnym  2018/2019 uczniom klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas III 
gimnazjalnych, 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 oraz/lub osiągnięcia 
sportowe wydatkowano ogółem kwotę 26 260,00 zł. 

Tabela 43.  
Liczba uczniów, którym przyznano stypendia motywacyjne w 2019 r. 

Lp. Nazwa szkoły I sem. II sem. 

1. Szkoła Podstawowa nr 3 20 59 

2. Szkoła Podstawowa nr 4 11 17 

3. Szkoła podstawowa nr 5 21 50 

4. Szkoła Podstawowa nr 6 16 41 

Gmina realizuje zadania oświatowe ze środków: otrzymywanych z budżetu państwa,  
z budżetu Wojewody Śląskiego, własnych oraz zewnętrznych, które pozyskuje w celu podniesienia 
poziomu edukacji w mieście. 
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Na realizację zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 Gmina otrzymywała: 

 subwencje oświatową z budżetu państwa, 

 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 2019 r. przyznano 47 uczniom zamieszkałym na terenie gminy Pyskowice, 

− zasiłki szkolne w 2019 r. przyznano 1 uczniowi, 

− w roku szkolnym 2018/2019 wartość udzielonej pomocy materialnej dla uczniów wyniosła 
42 241,87 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 w wysokości 169 268,06 zł, z czego wydatkowano ogółem 

149 784,87 zł. 

 Oprócz subwencji i dotacji celowych pyskowicki samorząd oraz Zespół Obsługi Placówek 
Oświatowych, szkoły, a także Ognisko Pracy Pozaszkolnej starały się wykorzystywać możliwości 
zewnętrzne i uczestniczyć w projektach dających szanse na podniesienie oferty edukacyjnej  
dla dzieci na terenie miasta. W 2019 r. w Pyskowicach było realizowanych 5 projektów: 

 "Powszechna nauka pływania – umiem pływać", realizowany pod patronatem Ministra Sportu  

i Turystyki, adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada 

systematyczny i powszechny udział dzieci w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach 

sportowych z zakresu nauki pływania; 

 Projekt „Zielona pracownia” – utworzenie pracowni geograficzno-przyrodniczej Green Planet:  

w Szkole Podstawowej nr 5; 

 Narodowy program rozwoju czytelnictwa – zakup książek do biblioteki szkolnej; 

 Projektu „Sukces w zasięgu ręki” – rozwój edukacyjny uczniów Szkoły Podstawowej nr 5   

w Pyskowicach. 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; 

 Projekt „Szkoła z klasą 2.0” - akcja społeczna prowadzona nieprzerwanie od 2002 roku. Celem 

ubiegłorocznej edycji było poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o współpracę z instytucjami    

i organizacjami środowiska lokalnego. W ramach programu nawiązano współpracę między innymi 

z Politechniką Śląską oraz poszerzono współpracę z Zabrzańskim Oddziałem Kardiochirurgii.   

W ramach programu grupa nauczycieli brała także udział w webinariach szkoleniowych. Szkoła 

otrzymała stosowny certyfikat. Program nie był związany z nakładami finansowymi. 
Szerzej na temat realizowanych projektów w rozdziale 7 pkt 7.11 „Środki zewnętrzne”. 

 OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach skupia młodzież ze szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie gmin Pyskowice, Toszek, Wielowieś, Rudziniec. 

Celem działalności ogniska jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży  
w wieku szkolnym, pogłębianie ich wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nie umiejętności oraz 
organizowanie rekreacji. 
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Działania

proekologiczne

Pogłębianie 
świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców

Rekultywacja 
składowiska 

odpadów

Selektywna 
zbiórka odpadów

Inwestycje
w zieleń

Dofinansowanie 
działań 

proekologicznych

Systemowa 
gospodarka 
odpadami

Przy ognisku działa 29 sekcji, na które składają się koła: artystyczne (wokalne, teatralne, 
plastyczne, taneczne i muzyczne), techniczne (informatyczne, multimedialne), naukowe (historyczne, 
matematyczne, polonistyczne i ekologiczne), sportowe. W 2019 r. ze stałych zajęć korzystało 512 
uczniów. Większość sekcji działa przy szkołach podstawowych. 

W 2019 roku OPP organizowało i współorganizowało m.in. następujące imprezy: 

 organizacja dni otwartych OPP w MOKiS w Pyskowicach - prezentacje artystyczne wszystkich 

sekcji działających w OPP, 

 Flash – Mob na Rynku przed Ratuszem - występ sekcji wokalnych, tanecznej, recytatorskiej  

i sportowej, 

 prowadzenie i koncerty grupy Śpiewajki w „Dziennym Domu Senior +”, 

 organizacja festiwalu Mini Lista Przebojów, 

 organizacja przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną oraz MOKiS XXVIII Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy w Pyskowicach oraz gminach Wielowieś, Toszek, Rudzieniec - 

uczestniczyło w tym wydarzeniu 120 wolontariuszy, 

 przeprowadzenie XV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Uczniów Edukacji Wczesnoszkolnej, 

 koncert kolędowy sekcji wokalnej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. 

7.10  Ochrona środowiska 

7.10.1  Działania proekologiczne 

Działania proekologiczne są to wszystkie działania podejmowane w celu poprawy 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 2019 r. kładły duży nacisk na kontynuacje zadań rozpoczętych w latach 
ubiegłych. 

Infografika 16.  
Kierunki działań proekologicznych w gminie Pyskowice w 2019 r. 
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Pyskowicki samorząd duży nacisk kładzie na edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 
prowadzenie działań mających na celu segregację odpadów  komunalnych. Dlatego jak każdego roku, 
również w 2019 r. miasto rozpropagowało ulotki informacyjne dotyczące zasad segregacji odpadów. 
Ciekawym projektem okazała się „Zielona Pracownia Projekt 2019”, który umożliwił pozyskanie dotacji 
z WFOŚiGW na budowę w Szkole Podstawowej nr 5 w Pyskowicach pracowni przyrodniczo – ekologicznej, 
w której dzieci i młodzież mogą m.in. poznawać biologię hodowanych zwierząt oraz energię kiełkujących 
roślin, a także rozpoznawać problem wytwarzania zbyt dużej ilości śmieci i utrwalać wiedzę na temat ich 
segregacji i recyklingu. 

Zgodnie z obowiązującym system odbioru odpadów w Gminie, w zabudowie wielorodzinnej 
rozstawiono pojemniki do segregacji odpadów, w zabudowie jednorodzinnej dostarczane są 
mieszkańcom worki o odpowiednich kolorach, a także udostępniono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, a społeczeństwo sukcesywnie przyzwyczaja się do ich używania. Dzięki temu w 2018 r. 
osiągnięto poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i szkła na poziomie 36,81%. 

Ponadto na bieżąco dba się o utrzymanie zieleni na terenie na miasta oraz przeznacza duże środki 
na inwestycje w jej rozwój, co bardzo przyczyniło się do obecnego wyglądu parków miejskich, w których 
mieszkańcy wypoczywają. Na szczególną uwagę zasługuje zrewaloryzowany Park Miejski przy rzece 
Dramie. Pracami objęto 5,24 zielonych terenów parku, wybudowano alejki spacerowe z elementami 
małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, grille terenowe, budki lęgowe dla ptaków 
i nietoperzy, siłownię plenerową, grill - pointy oraz nowoczesne oświetlenie parku. Ważnym elementem 
projektu były również: wybieg dla psów oraz ścieżka edukacyjna na specjalnie wybudowanej kładce 
z drewna modrzewiowego z tablicami edukacyjnymi. Dzięki ścieżce edukacyjnej możliwe jest 
prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w terenie. Wybudowano również schody terenowe na skarpie 
co spowodowało, że połączono park ze skwerkiem przylegającym do parku. W parku uporządkowano 
koryto cieku wodnego, jak również nasadzono dziesiątki nowych drzew, krzewów i roślin cebulowych. 

Mikroklimat i ochronę przed słońcem w przyszłości mają dać posadzone w listopadzie  
2019 r. drzewa na placu „dożynkowym”, a konkretnie na terenie, gdzie znajdują się: plac zabaw NIVEA, 
siłownia plenerowa i skatepark. W ramach tej inwestycji w porozumieniu ze specjalistyczną firmą 
zieleniarską samorząd zdecydował o nasadzeniu 40 szt. gatunków drzew, które dobrze zniosą 
nasłonecznienie i wiatry, które występują na tym terenie. 

Gmina kładzie również nacisk na ograniczenie niskiej emisji oraz usuwanie azbestu. Dlatego 
umożliwiła mieszkańcom różne formy pomocy: dotacje wraz z pożyczką z WFOŚiGW oraz dotacje  
z budżetu Gminy. W ramach realizacji programu PONE, przy udziale środków z WFOŚiGW tj. pożyczki 
i dotacji w 2019 r. nastąpiło zlikwidowanie źródeł ciepła opalanych paliwem stałym (węgiel) w 20 
budynkach, założenie 4 instalacji solarnych i 1 instalacji fotowoltaicznej. Środki zostały wykorzystane 
w kwocie 180 777,37 zł. Dotacje mieszkańcy otrzymali również z budżetu Gminy na zmianę systemu 
ogrzewania poprzez zainstalowanie ekologicznego źródła ciepła. W 2019 roku wypłacono dotacje dla 28 
beneficjentów na łączną kwotę 51 932,67 zł. 

W 2019 r. mieszkańcy nie zgłaszali wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów 
zawierających azbest.  

Ciekawym przedsięwzięciem była kontynuacja obsługi dwóch zakupionych przez Gminę 
czujników wskaźnikowych zanieczyszczenia powietrza umożliwiających mieszkańcom na bieżąco 
monitorowanie poziomu zanieczyszczeń smogowych. Zgodnie z danymi z czujników w 2019 r.  
w związku z przekroczeniem stężenia pyłów zawieszonych w Gminie odnotowano : 

 przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 83 - 20 dni z bardzo złą i 23 dni ze złą jakością powietrza, 

 przy ul. Strzelców Bytomskich 3 - 5 dni z bardzo złą i 15 dni ze złą jakością powietrza. 
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- 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
kumunalnych 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

W 2019 r. w dalszym ciągu prowadzone były czynności w celu zamknięcia i rekultywacji składowiska 

odpadów przy ul. Wrzosowej 20 w Pyskowicach. Planowany termin ukończenia prac to 2020 r. 

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. 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 2019 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 zapewnić większy porządek, 
skuteczniejszą segregację oraz zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska. 

Infografika 17.  
Zadania Gminy w aspekcie ustanowienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
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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 2019 r. odpady od tych właścicieli odbierała wyłoniona w przetargu firma PreZero 
Service Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy mieli 
obowiązek uiszczać opłaty wynikające ze stawki określonej przez Radę Miejską. Od 1 marca 2019 r. 
opłaty zostały zwiększone zgodnie z uchwałą Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach  
z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w Gminie Pyskowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i po zmianie wynosiły: 

 17,50 zł, gdy odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

 27,00 zł, gdy odpady nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Wszystkie odebrane odpady komunalne były transportowane do Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Górniczej, Zabrzu lub Chorzowie, gdzie podlegały 
sortowaniu oraz poddawane były różnego rodzaju procesom odzysku lub unieszkodliwiania. 

Pobierane w 2019 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 80 l (szkło) i 120 l (pozostałe frakcje) w odpowiednich 
kolorach. Kolorystyka była zgodna z poniższym rysunkiem. 

Infografika 18.  
Segregacja odpadów w gminie Pyskowice w 2019 r. 
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Dodatkowo mieszkańcy mieli możliwość dostarczenia odpadów selektywnie zebranych,  
w tym także niebezpiecznych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który 
w 2019 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 700 do 1600, 

− czwartki od 1000  do 1900, 

− dwie soboty w każdym miesiącu kalendarzowym od 800 do 1300. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi terminów składania sprawozdań 
za 2019 rok przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenów Gminy Pyskowice nie jest 
możliwe na dzień przygotowania raportu przedstawienie ilości odebranych odpadów w 2019 r.  
W poniższej tabeli pokazano natomiast ilość odpadów komunalnych odebranych z terenów Gminy 
Pyskowice w latach 2014-2018. 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 44.  
Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenów Gminy Pyskowice w latach 2014-2018 

Kod 
odebranych 
odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych 
odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] 

2014 2015 2016 2017 2018 

15 01 01 Opakowania 
z papieru i tektury 

141,9 192,9 257,78 282,59 307,222 

15 01 02 Opakowania 
z tworzyw sztucznych 

222,4 194,1 231,785 254,27 271,320 

15 01 06 Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

27,3 41,6 22,00 35,00 52,300 

15 01 07 Opakowania ze szkła 162,4 174,2 208,89 198,46 176,68 

Razem selektywna zbiórka 554 602,8 720,46 770,32 807,52 

20 02 01 Odpady ulegające 
biodegradacji 

532,7 639,4 796,16 756,57 647,730 

20 03 01 Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne 

4854,6 4091,8 4472,84 4500,21 4525,09 

20 03 07 Odpady 
wielkogabarytowe 

77,2 126,1 221,08 352,81 398,880 

17 01 01 Odpady betonu oraz 
gruz betonowy 
z rozbiórek 
i remontów 

44,1 205,9 263,732 293,25 270,330 



 

145 

17 01 07 Zmieszane odpady 
z betonu, gruzu 
ceglanego, 
odpadowych 
materiałów 
ceramicznych 
i elementów 
wyposażenia inne niż 
wymienione 
w 17 01 06 

178 48,5 25,26 50,24 37,69 

20 01 32 Przeterminowane leki 0,6 0,6 0,517 0,59 1,050 

RAZEM 624,12 571,51 650 672,4 668,83 

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 45.  
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła w latach 2014-2018 w gminie Pyskowice 

Wyróżnienie 2014 2015 2016 2017 2018 

Osiągnięty poziom 
recyklingu oraz 
przygotowania do 
ponownego użycia: 
papieru, metali, 
tworzyw sztucznych  
i szkła 

28,96% 25,47% 27,57 % 26 % 36,81 % 

źródło: dane Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 

 W roku 2019 Gmina dostosowywała również system odbierania odpadów do nowych 
przepisów tak, aby mógł on wejść  w życie od początku 2020 r. W IV kwartale 2019 r. przeprowadzono 
dwa postępowania przetargowe w celu wyłonienia firmy zajmującej się odbiorem, transportem  
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Cena 
jedynej oferty w przetargu opiewała na kwotę 5 368 985,86 zł, wyznaczając stawkę opłaty 
miesięcznej za jednego mieszkańca na poziomie 30,00 zł, gdy odpady są zbierane i odbierane  
w sposób selektywny. Cena ta znacząco przewyższała kwotę, którą przeznaczono na realizację 
przedmiotowego zadania, w związku z tym decyzją Burmistrza przetarg został unieważniony. 
Ogłoszono ponowne postępowanie przetargowe, w którym została złożona oferta na kwotę 5 052 
169,48 zł. Do obu przetargów przystępowała tylko jedna firma PreZero Polska sp. z o.o., 
dotychczasowy wykonawca usługi. W związku z powyższym stawka za odbiór odpadów komunalnych 
od 1 styczna 2020 r. diametralnie wzrośnie i wyniesie: 

 27,50 zł, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

 55,00 zł, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
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Niestety jest wiele powodów tak wysokiego wzrostu stawek opłat za odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zgodnie z raportem Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów, wiele miast, takich jak Pyskowice, ma związane ręce – jest wiele regionów kraju, 
gdzie do przetargów na wywóz śmieci zgłasza się tylko jedna firma, a znaczący wzrost cen kosztów 
odbioru i zagospodarowania odpadów to ogromne koszty. Ponadto gwałtownie wzrasta próg 
segregacji. Wymagany poziom recyklingu papieru, plastiku, szkła i metalu w 2013 r., kiedy wszedł  
w życie obowiązek ustawowy, wynosił 12%, przy czym z każdym kolejnym rokiem rósł o 2 punkty. 
W 2017 r., wynosił 20%, w 2018 r. wzrósł do 30%, a w 2019 r. do 40%, a w 2020 r. ma już wynosić 
50%! Do tego dochodzi zakaz składowania tzw. śmieci wysokokalorycznych – to głównie folie, 
opakowania wielomateriałowe, ubrania czy buty, które nie trafiają do recyklingu – prawie 40% 
odpadów, które wytwarzamy. 

7.11  Środki zewnętrzne 

Rozwój społeczno-gospodarczy możliwy jest nie tylko dzięki dochodom własnym gminy,  
ale również dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Dlatego też, środki te stanowią niewątpliwe 
wsparcie dla budżetu Gminy, a ich pozyskanie stało się naszym priorytetem. 

Dotacja uzyskana od podmiotu zewnętrznego na realizację danego zadania jest bezzwrotną 
pomocą finansową i uzupełnia w określonym procencie środki własne gminy. Zazwyczaj jest to 
refundacja kosztów, które zostały przez niego poniesione. Oznacza to, że na realizację tych projektów 
należy najpierw wyłożyć 100% ich wartości z własnej kieszeni, a dopiero później beneficjent 
otrzymuje zwrot określonej części kosztów. Tylko w niektórych projektach można było pobierać 
zaliczki na poczet dotacji. Było to dla budżetu Gminy Pyskowice dużym obciążeniem i w celu 
uregulowania zobowiązań z kontrahentami wymagało zaciągnięcia kredytu na pokrycie części 
wkładów zewnętrznych. Te działania były niezbędne aby nasze miasto przeszło tak wielką 
metamorfozę. Jesteśmy przekonani, iż efekty są wspaniałe i zauważalne przez naszych mieszkańców. 
W kolejnych latach inwestycje niewątpliwie przyniosą konkretne efekty w postaci oszczędności 
środków przeznaczonych na ogrzewanie, środków przeznaczonych na remonty i modernizacje. 

W związku z prężnym pozyskiwaniem środków zewnętrznych Pyskowice w 2019 r. mogły 
realizować zarówno projekty twarde jak i miękkie. 

Tabela 46.  
Rodzaje projektów realizowanych z środków zewnętrznych w gminie Pyskowice w 2019 r. 

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 
Projekty twarde tzw. inwestycyjne Projekty miękkie tzw. nieinwestycyjne 
 przedsięwzięcia wymagające znacznych 
nakładów finansowych zmierzające do 
osiągnięcia materialnego rezultatu w celu 
poprawy stanu środowiska, usprawnienia 
transportu czy poprawy infrastruktury 
 

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 oraz 
tworzenie sieci współpracy międzynarodowej 

Projekty zrealizowane w 2019 r. 
1. Modernizacja budynku Urzędu 

Miejskiego 

Projekty zrealizowane w 2019 r. 
1. „Aktywni Razem” – Centrum Wsparcia 

Rodziny. 
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2. Termomodernizacja budynków 

Przedszkoli nr 1 i nr 2 

3. Termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej nr 4 

4. Termomodernizacja budynku 

Przedszkola nr 5 

5. Termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej nr 5 

6. Termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej nr 6 z oddziałami 

integracyjnymi 

7. Budowa Zintegrowanego Centrum 

Przesiadkowego przy placu kard. 

Stefana Wyszyńskiego 

8. Rewaloryzacja Parku Miejskiego 

9. Budowa Otwartej Strefy Aktywności 

przy ul. Jaworowej 

10. Przebudowa budynku Miejskiego 

Żłobka w Pyskowicach w zakresie 

adaptacji, zmiany sposobu 

użytkowania fragmentu parteru 

budynku na dodatkowy oddział dla 

dzieci z dostosowaniem budynku do 

obowiązujących przepisów 

przeciwpożarowych 

11. Budowa ul. Lokalnej (zadanie  

w trakcie realizacji) 

12. Termomodernizacja byłego dworca 

kolejowego w Pyskowicach (zadanie 

w trakcie realizacji) 

13. Rekultywacja składowiska odpadów 

przy ul. Wrzosowej w Pyskowicach – 

Rekultywacja IV kwatery (zadanie w 

trakcie realizacji) 

2. Dzienny Dom „Senior+” 

3. Aby Senior brzmiało dumnie 

4. Aktywne Pyskowice 

5. System usług społecznych dla 

mieszkańców Pyskowic 

6. Pyskolandia - wzrost dostępności do 

edukacji przedszkolnej dla najmłodszych 

mieszkańców Pyskowi 

7. Projekt „Powszechna nauka pływania – 

umiem pływać” 

8. Narodowy program rozwoju czytelnictwa 

9. Projekt „Zielona pracownia” 

10. Projekt „Sukces w zasięgu ręki – rozwój 

edukacyjny uczniów Szkoły Podstawowej 

nr 5 w Pyskowicach” 

 

Wartość projektów: 37 373 399,01 zł Wartość projektów: 3 393 730,42 zł 
Pozyskane dofinansowanie: 26 606 397,77 zł 
tj. 71,19 % 

Pozyskane dofinansowanie: 3 114 675,62 zł tj. 
91,78 % 

źródło: dane Wydziału Planowania Przestrzennego i Inwestycji 
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Szczegółowy wykaz projektów wraz z opisami w podziale na twarde i miękkie projekty 
przedstawiono poniżej. 

  PROJEKTY TWARDE 

Tabela 47.  
Informacje o projekcie pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego” 

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego 

Źródło finansowania: RPO WSL. 2014-2020 poddziałanie 4.3.1 

Wartość projektu: 4 386 250,57 zł Dofinansowanie: 2 532 307,75 zł (57,7 %) 

Opis: Zakres wykonanych prac obejmował kompleksowe ocieplenie budynku, wymianę 
oświetlenia wewnętrznego, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę systemu centralnego 
ogrzewania. Ponadto została wykonana kompleksowa modernizacja dachu, która była kosztem 
niekwalifikowanym w projekcie. 
Celem projektu była 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; 

 obniżenie opłat za zużytą energię elektryczną wskutek montażu instalacji fotowoltaicznej; 

 poprawa warunków użytkowania obiektu. 

 

Tabela 48.  
Informacje o projekcie pn. „Termomodernizacja budynków Przedszkoli nr 1 i nr 2” 

Termomodernizacja budynków Przedszkoli nr 1 i nr 2 

Źródło finansowania: RPO WSL. 2014-2020 poddziałanie 4.3.1 

Wartość projektu: 1 128 975,43 zł Dofinansowanie: 765 765,95 zł (67,8 %) 

Opis: Zakres wykonanych prac obejmował kompleksowe ocieplenie budynków, wymianę 
oświetlenia wewnętrznego oraz wymianę systemu centralnego ogrzewania. 
Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynków, a w szczególności: 
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 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 obiektów. 

 

 

Tabela 49.   
Informacje o projekcie pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5” 

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 

Źródło finansowania: RPO WSL. 2014-2020 poddziałanie 4.3.1 

Wartość projektu: 1 119 819,56 zł Dofinansowanie: 844 050,78 zł (75,3 %) 

Opis: Zakres wykonanych prac obejmował kompleksowe ocieplenie budynku, wymianę 
oświetlenia wewnętrznego oraz wymianę systemu centralnego ogrzewania. 
Celem projektu była 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. 

 



 

150 

Tabela 50.  
Informacje o projekcie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4” 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 

Dwa źródła finansowania: RPO WSL. 2014-2020 poddziałanie 4.3.1 i  budżet państwa 

Wartość projektu: 1 432 063,96  zł Dofinansowanie: 1 264 188,39 zł (87,3 %) 

Opis: Zakres wykonanych prac obejmował kompleksowe ocieplenie budynku, wymianę 
oświetlenia wewnętrznego oraz wymianę systemu centralnego ogrzewania. 
Celem projektu była 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. 

 

Tabela 51.  
Informacje o projekcie pn. „Termomodernizacja budynku i basenu Szkoły Podstawowej nr 5” 

Termomodernizacja budynku i basenu Szkoły Podstawowej nr 5 

Źródło finansowania: RPO WSL. 2014-2020 poddziałanie 4.3.1 

Wartość projektu: 4 190 797,09 zł Dofinansowanie: 2 430 183,83 zł (58,0 %) 

Opis: Zakres wykonanych prac obejmował kompleksowe ocieplenie budynku, wymianę 
oświetlenia wewnętrznego oraz wymianę systemu centralnego ogrzewania. Ponadto wykonano 
kompleksową modernizację basenu, co było kosztem niekwalifikowanym  
w projekcje. 
Celem projektu była 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. 
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Tabela 52.  
Informacje o projekcie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami 
Integracyjnymi” 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi 

Źródło finansowania: RPO WSL. 2014-2020 poddziałanie 4.3.1 

Wartość projektu: 2 200 368,00 zł Dofinansowanie: 1 650 001,99 zł (75,0 %) 

Opis: Zakres wykonanych prac obejmował kompleksowe ocieplenie budynku, wymianę 
oświetlenia wewnętrznego oraz wymianę systemu centralnego ogrzewania. 
Celem projektu była 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. 
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Tabela 53.  
Informacje o projekcie pn. „Budowa centrum przesiadkowego przy placu kard. Stefana 
Wyszyńskiego” 

Budowa centrum przesiadkowego przy placu kard. Stefana Wyszyńskiego 

Trzy źródła finansowania: RPO WSL. 2014-2020 poddziałanie 4.5.1,  budżet państwa oraz  Fundusz 
Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

Wartość projektu: 4 866 879,20 zł Dofinansowanie: 4 209 755,56 zł (86,5 %) 

Opis: Całe zamierzenie inwestycyjne miało na celu zintegrowanie środków komunikacji 
autobusowej z parkingami dla samochodów osobowych oraz z infrastrukturą rowerową. 
W obszarze przebudowy istniejącej zatoki autobusowej wykonano dwa perony autobusowe, ciągi 
pieszych i drogowe, wiaty autobusowe, infrastrukturę towarzyszącą (m.in. kosze na śmieci, ławki, 
wiaty ze stojakami na rowery, toaletę miejską, donice, gabloty, stacje naprawy rowerów, 
nasadzenia i zieleń miejską) oraz wybudowano parking Park & Ride dla samochodów osobowych 
przy ul. Poniatowskiego przeznaczony dla podróżnych korzystających z komunikacji publicznej. 
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Tabela 54.  
Informacje o projekcie pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego” 

Rewaloryzacja Parku Miejskiego 

Źródło finansowania: NFOŚiGW  z programu POIiŚ 2014-2020 działanie 2.5 

Wartość projektu: 4 341 094,70 zł wartość dofinansowania: 2 945 752,40 zł 
(67,86 %) 

Opis: Zadanie polegało na uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenów zielonych oraz budowie 
i montażu infrastruktury towarzyszącej służącej integracji  mieszkańców południowej i północnej 
części miasta. Jego realizacja obejmowała w szczególności: 

 wykonanie prac pielęgnacyjnych istniejących terenów zielonych i drzewostanu; 

 wymianę gruntu pod pomostem; 

 wykonanie nasadzeń drzew i krzewów liściastych; 

 montaż budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy; 

 uporządkowanie koryta cieku wodnego; 

 wykonanie nawierzchni z kostki brukowej - budowę trasy nordic walking oraz trasy dla rolkarzy; 

 wykonanie siłowni zewnętrznej z następującymi typami urządzeń: prasa nożna podwójna, 

rower, wyciskanie plus wyciąg, wioślarz, biegacz, narciarz, orbitrek, twister plus wahadło, 

jeździec; 

 montaż elementów małej architektury: ławki – 43 szt., kosze na śmieci betonowe – 29 szt., 

tablice informacyjne do pomników przyrody – 6 szt., tablice z regulaminem miejsc grillowych – 

2 szt., tablice z regulaminem wybieg dla psów – 2szt., tablice z regulaminem teren siłowni – 

1szt., leżaki drewniano-stalowe – 3 szt., budki dla ptaków: dla dzięciołów i małych ptaków – 25 

sztuk, dla nietoperzy – 11 sztuk, stojaki na rowery – 6 szt., grille – 2 szt.; 

 dostawę i montaż toalety półautomatycznej wraz z wykonaniem przyłącza wodno-

kanalizacyjnego, 

 wykonanie oświetlenia parkowego (LED, solarne LED) i monitoringu wizyjnego; 

 wykonanie pomostu drewnianego z balustradą wraz z budową ścieżki edukacyjnej wraz  

z tablicami informacyjnymi; 

 budowę schodów terenowych na skarpie; 

 naprawę istniejącej małej architektury; 

 budowę wybiegu dla psów. 
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Tabela 55.  
Informacje o projekcie pn. „Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Jaworowej” 

Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Jaworowej 

Źródło finansowania: budżet państwa – Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019 

Wartość projektu: 122 569,50 zł Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł 

Opis: Na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Jaworowej, powstała Otwarta Strefa 
Aktywności (OSA), która jest miejscem przeznaczonym do spotkań i rekreacji dla wszystkich grup 
wiekowych: dorosłych, dzieci, młodzieży oraz seniorów, zarówno tych w pełni sprawnych ruchowo, 
jak i tych którym większa aktywność fizyczna będzie bardzo przydatna z punktu widzenia 
zdrowotnego. W ramach zadania wybudowano siłownię plenerową, na którą składa się sześć 
urządzeń rozwijających wszystkie partie ciała, doposażono istniejący plac zabaw o urządzenia 
rozwijające równowagę, tj. przeplotnia łukowa, huśtawka wagowa, huśtawka dwuosobowa, 
a także utworzono strefę gier i relaksu. Osiedle przy ul Jaworowej dzięki programowi OSA zyskało 
na estetyce przestrzeni publicznej i stało się miejscem integracji, rekreacji i odpoczynku. 
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Tabela 56.  
Informacje o projekcie pn. „Przebudowa budynku Miejskiego Żłobka w Pyskowicach w zakresie 
adaptacji, zmiany sposobu użytkowania fragmentu parteru budynku na dodatkowy oddział dla 
dzieci z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” 

Przebudowa budynku Miejskiego Żłobka w Pyskowicach w zakresie adaptacji, zmiany sposobu 

użytkowania fragmentu parteru budynku na dodatkowy oddział dla dzieci z dostosowaniem 

budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych 

Źródło finansowania: budżet państwa – program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 „MALUCH+” 2019 

Wartość projektu: 1 127 971,00 zł Dofinansowanie: 480 000,00 zł (42,6 %) 

Opis: Zakres wykonanych prac obejmował adaptację części pomieszczeń parteru budynku na 
dodatkowy oddział dla 24. dzieci wraz z jego kompleksowym wyposażeniem, w tym  
w oczyszczacz powietrza oraz 6-miejscowy ŻŁOBKOBUS z e-silnikiem. Ponadto cały budynek został 
dostosowany do aktualnych przepisów przeciwpożarowych między innymi poprzez: 

 wymianę drzwi i schodów zewnętrznych, 

 wymianę części drzwi wewnętrznych, 

 podniesienie balustrad zewnętrznych i wewnętrznych, 

 wydzielenie pożarowe dwóch klatek schodowych z montażem klap oddymiających, 

 wydzielenie kotłowni i hydroforowni, 

 obudowę dróg ewakuacyjnych, 

 montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 

 montaż instalacji oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego, 

 montaż systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu oddymiania.   
 

 

Tabela 57.   
Informacje o projekcie pn. „Budowa ulicy Lokalnej” 

Budowa ulicy Lokalnej (zadanie w trakcie realizacji) 

Źródło finansowania: budżet państwa – Fundusz Dróg Samorządowych 
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Umowa dotacyjna oraz umowy realizacyjne podpisano w 2019 roku, natomiast realizacja zadania 
nastąpi w 2020 roku 

Wartość projektu: 5 549 653,00 zł Dofinansowanie: 2 626 782,00 zł (47,3 %) 

Opis: Realizacja przedmiotowej inwestycji spowoduje bezpośrednie połączenie rozbudowującego 
się dużego osiedla domów jednorodzinnych z nowo powstałą strefą aktywizacji gospodarczej 
w rejonie skrzyżowania DW 901 (ul. Poznańska) z ul. Lokalną. Obecnie obserwowane jest 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 pozwoli na upłynnienie ruchu samochodowego z osiedla, 
głównie w kierunku Gliwic i pozostałej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
z pominięciem centrum miasta. Ponadto planowana budowa chodników umożliwi 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 wpłynie 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. Projektowana droga będzie 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 zostanie podniesione 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
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Tabela 58.  
Informacja o projekcie pn. „Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach” 

 

Termomodernizacja byłego dworca kolejowego w Pyskowicach (zadanie w trakcie realizacji) 

Źródła finansowania: RPO WSL. 2014-2020 poddziałanie 4.3.1; budżet państwa 

W 2019 roku został złożony i pozytywnie rozstrzygnięty konkurs na dofinansowanie tego zadania, 
natomiast jego realizacja nastąpi w latach 2020-2022 

Wartość projektu: 1 986 957,00 zł Dofinansowanie: 1 887 609,12zł (95,0 %) 

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 będzie realizowane w ramach inwestycji prowadzonej przez gminę Pyskowice pn. „Stacja 
Kultury – Adaptacja, przebudowa i termomodernizacja budynku byłego dworca kolejowego 
w Pyskowicach”. 

 wizualizacja                                                                                     stan istniejący 
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Tabela 59.  
Informacje o projekcie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Wrzosowej 
w Pyskowicach – Rekultywacja IV kwatery” 

Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Wrzosowej w Pyskowicach – Rekultywacja IV 

kwatery (w trakcie realizacji) 

Źródła finansowania: WFOŚiG w Katowicach 

Zadanie jest realizowane od końca  2017 r. W 2019 r. wykonano większość prac rekultywacyjnych 
na IV kwaterze składowiska. Prace na tej kwaterze zakończą się w 2020 r. W 2020 r. nastąpi również 
wykonanie ostatniego etapu prac, tj. ogrodzenie składowiska i zieleń. 

Wartość projektu: 13 180 982,71 zł, 
z czego prace na IV kwaterze składowiska: 4 
920 000,00 zł. 

Dofinansowanie: 13 180 982,71 zł (100,0 %), 
z czego dofinansowanie rekultywacji IV kwatery: 
4 920 000,00 zł ( 100,0%) 

Opis: Celem zadania jest zamknięcie składowiska odpadów przy ul. Wrzosowej, którego 
niezbędnym etapem jest rekultywacja kwatery III i IV oraz wykonanie prac towarzyszących. 
Szerzej na ten temat w rozdziale 7 pkt 7.2 „Inwestycje miejskie”. 
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  PROJEKTY MIĘKKIE 

Tabela 60.  
 Informacja o projekcie pn. „Aktywni razem – Centrum Wsparcia Rodziny” 

Aktywni Razem – Centrum Wsparcia Rodziny 

Źródła finansowania: RPO WSL. 2014-2020 poddziałanie 9.2.5; budżet państwa 

Wartość projektu: 653 125,00 zł Dofinansowanie: 607 406,25 zł (93,0 %) 

Opis: Projekt „Aktywni razem” jest 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. 
Jest on realizowany od połowy 2018 roku, a zakończy się w 2020 roku. 
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych wspierających proces 
deinstytucjonalizacji w Pyskowicach w okresie trwania projektu. Cel projektu zostanie osiągnięty 
poprzez zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej dzięki funkcjonowaniu CWR. 
Działania CWR wspierają: asystenci rodziny, psycholodzy, w tym psycholog dziecięcy, terapeuta, 
prawnik. Jednocześnie zostało zapewnione wsparcie dla dzieci w postaci korepetycji i opieki. 
Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 

 

Tabela 61.  
Informacja o projekcie pn. „Dzienny Dom Senior+” 

Dzienny Dom Senior+ 

Źródła finansowania: budżet państwa – Wieloletni Program „Senior+” na lata 2015-2020 – moduł 
II- zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. 

Wartość projektu: 212 900,00 zł Dofinansowanie: 40 500,00 zł (19,0 %) 

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 
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od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Przyznane dofinansowanie objęło bieżącą 
działalność Dziennego Domu „Senior +” w 2019 roku. 
 

 

Tabela 62.  
 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 (93,0 %) 

Opis: Głównym celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla 
osób powyżej 60 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/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 poprzez 
opiekunów faktycznych powyższych osób w okresie od marca 2019 r. do kwietnia 2021 r. 

Tabela 63.  
Informacje o projekcie pn. „Aktywne Pyskowice” 

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 (95,0 %) 

Opis: Celem projektu jest wzmocnienie potencjału społecznego 25 osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji zawodowych 10 osób wybranych 
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z grupy 25-osobowej 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 jest realizowany przez MOKiS 
w okresie 12 miesięcy licząc od sierpnia 2019 roku. 
 

 

Tabela 64.  
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 (93,0 %) 

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 roku. 

 

Tabela 65.  
Informacje o projekcie pn. „Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla 
najmłodszych mieszkańców Pyskowic” 

Pyskolandia - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców 

Pyskowic 

Źródła finansowania: RPO WSL. 2014-2020 poddziałanie 11.1.3 

Wartość projektu: 920 337,40 zł Dofinansowanie: 782 286,79 zł (85,0 %) 

Opis: Celem projektu jest wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej świadczonej na wysokim 
poziomie poprzez utworzenie w Szkole Podstawowej nr 5 dwóch nowych oddziałów 
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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. 
Rozpoczęcie realizacji I kwartał 2020 r. 

 

Tabela 66.  
 Informacje o projekcie pn. „Powszechna nauka pływania – umiem pływać” 

 Projekt „Powszechna nauka pływania – umiem pływać” 

Źródła finansowania: budżet państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Wartość projektu: 19 440,00 zł Dofinansowanie: 19 440,00 zł (100,0 %) 

Opis: Celem projektu jest zapewnienie systematycznego i powszechnego udziału dzieci  
z klas I-III w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki 
pływania. Projekt realizowany był pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki. W roku szkolnym 
2018/2019 uczestnikami projektu byli uczniowie klas II, którzy realizowali 20 godzin zajęć nauki 
pływania w Aquaparku w Tarnowskich Górach. Projekt będzie kontynuowany w 2020 r. Środki na 
ten cel pozyskało w drodze konkursu Ognisko Pracy Pozaszkolnej wraz ze Stowarzyszeniem SANUS 
VIVERE w Tarnowskich Górach. 

 

Tabela 67.  
Informacje o projekcie pn. „Sukces w zasięgu ręki – rozwój edukacyjny uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Pyskowicach” 

Projekt 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 (90,0 %) 

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. 

 

Tabela 68.  
 Informacje o projekcie pn. „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” 

Narodowy program rozwoju czytelnictwa 

Źródła finansowania: budżet państwa – Wojewoda Śląski 

Wartość projektu: 15 000,00 zł Dofinansowanie: 12 000,00 zł (80,0 %) 

Opis: Celem projektu jest zakup książek do bibliotek szkolnych. 
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Tabela 69.  
Informacje o projekcie pn. „Zielona pracownia” – utworzenie pracowni geograficzno - 
przyrodniczej Green Planet: w Szkole Podstawowej nr 5” 

Projekt „Zielona pracownia” – utworzenie pracowni geograficzno - przyrodniczej Green Planet: 

w Szkole Podstawowej nr 5. 

Źródła finansowania: WFOŚiGW w Katowicach 

Wartość projektu: 39 841,47 zł Dofinansowanie: 30 000,00 zł (75,30 %) 

Opis: Celem projektu jest poznanie przez dzieci i młodzież ze Szkoły nr 5 w Pyskowicach m.in. 
biologii hodowanych zwierząt oraz energii kiełkujących roślin, a także rozpoznanie problemu 
wytwarzania zbyt dużej ilości śmieci i utrwalanie wiedzy na temat ich segregacji i recyklingu. 
 

 

źródło: dane i archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach (tabela nr 63) 

źródło: dane i archiwum Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (tabele nr 47 – 62 i 64 – 69)  
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Tabela 70.  
Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2019 r. 

Nr uchwały 
 Data 
podjęcia 

W sprawie 
 Informacja dot. wykonania  
uchwały 

IV/39/2019 17.01.2019 w sprawie określenia miejsca 
realizacji obowiązku szkolnego 
uczniów oddziałów klas 
szóstych Szkoły Podstawowej 
nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 6 
z Oddziałami Integracyjnymi 
w Pyskowicach w latach 
szkolnych 2019/2020 – 
2021/2022. 

Uchwała została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego  
w dniu 23 stycznia 2019 r. poz. 
642. Uchwała weszła w życie 
dnia 7 lutego 2019 r. i jest 
realizowana na bieżąco. 

IV/40/2019  17.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia 
z Powiatem Gliwickim 
w sprawie finansowania 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
w Pyskowicach przez Powiat 
Gliwicki w 2019 roku. 

Podjęcie uchwały było 
podstawą do zawarcia 
porozumienia z Powiatem 
Gliwickim w sprawie 
przekazania środków 
finansowych na prowadzenie 
OPP w Pyskowicach 
(Porozumienie nr 
rpu.00001.2019 z dnia 25 
lutego 2019 r.). Porozumienie 
zostało opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego 
w dniu 15 kwietnia 2019 r. poz. 
3171. 

IV/41/2019 17.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie prawa własności 
nieruchomości. 

Nieruchomość objętą uchwałą 
nabyto do gminnego zasobu 
gruntów. Umowa notarialna 
z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

IV/42/2019 17.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości 
gruntowej. 

Nieruchomość objęta uchwałą 
została zbyta na rzecz osób 
fizycznych. Umowa notarialna 
z dnia 16 maja 2019 r. 

IV/43/2019 17.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
zamianę nieruchomości 
gruntowych. 

Uchwala zrealizowana - w dniu 
28 marca 2019 r. umową 
notarialną nr Rep. A 751/2019 
dokonano zamiany 
nieruchomości pomiędzy 
Gminą Pyskowice a osobą 
fizyczną. 
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IV/44/2019 17.01.2019 w sprawie przekazania Miastu 
Chorzów w 2019 roku zadania 
w zakresie opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami. 

Uchwała zrealizowana. 

IV/45/2019 17.01.2019 w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w Gminie 
Pyskowice oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty. 

Uchwała ogłoszona w dniu 
23.01.2019 r. w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Śląskiego poz. 643; uchwała 
została przyjęta do realizacji, 
jako prawo miejscowe. 

IV/46/2019 17.01.2019 w sprawie Pyskowickiego 
Budżetu Obywatelskiego. 

Uchwała zawiera wymogi 
formalne jakim powinny 
odpowiadać zgłaszane 
projekty, zasady ich oceny, 
procedurę odwoławczą 
związaną z niedopuszczeniem 
projektu do głosowania, 
zasady przeprowadzania 
głosowania, ustalania wyników 
i podawania ich do publicznej 
wiadomości. Według tej 
uchwały, każdego roku będzie 
realizowany Pyskowicki Budżet 
Obywatelski. 

IV/47/2019 17.01.2019 w sprawie przyjęcia planu 
pracy Rady Miejskiej oraz 
planów pracy stałych Komisji 
Rady Miejskiej na rok 2019. 

Uchwała wykonana. 

IV/48/2019 17.01.2019 w sprawie ustalenia składu 
Pocztu Sztandarowego spośród 
radnych Rady Miejskiej 
w Pyskowicach. 

Poczet sztandarowy został 
powołany w osobach: radny 
Andrzej Bąk, radny Waldemar 
Obłąk, radny Jacek Sygidus. 

V/49/2019 28.02.2019 w sprawie bonifikaty od opłat 
za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego 
gruntów stanowiących 
własność Gminy Pyskowice, 
zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo 
własności. 

Uchwała realizowana na 
bieżąco, w związku 
z wydawaniem zaświadczeń 
potwierdzających 
przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe, w prawo 
własności, w przypadkach 
zgłoszenia zamiaru oraz 
uiszczenia opłaty 
przekształceniowej w formie 
jednorazowej wpłaty. 

V/50/2019 28.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnych umów 

Uchwała zrealizowana – 
spośród 73 pozycji 
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dzierżawy na czas oznaczony 
nie dłuższy niż 3 lata. 

zawierających  nieruchomości 
przeznaczone do 
wydzierżawienia zrealizowano 
69 pozycji – zawarto umowy 
dzierżawy - w stosunku do 4 
pozostałych pozycji umów 
dzierżawy nie zawarto  
z następujących powodów: 2 
nieruchomości zostały 
sprzedane, 1 osoba zmarła, 
w 1 przypadku dokonano 
rozbiórki garażu 
posadowionego na 
dzierżawionym gruncie. 

V/51/2019 28.02.2019 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi 
Gliwickiemu na wykonanie 
zadania pn. „Naprawa 
schodów i murku oporowego 
w pasie drogowym ul. 
Powstańców Śląskich wraz 
z remontem chodnika". 

Uchwała zmieniona uchwałą 
nr VI/65/2019. 

V/52/2019 28.02.2019 w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości oraz 
określenia warunków i trybu 
składania deklaracji 
o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pomocą 
środków komunikacji 
elektronicznej. 

Uchwała ogłoszona w dniu 
06.03.2019 r. w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Śląskiego poz. 1808; uchwała 
została przyjęta do realizacji, 
jako prawo miejscowe. 

V/53/2019 28.02.2019 w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego Uchwały nr 
XLIV/342/2018 Rady Miejskiej  
w Pyskowicach z dnia 22 lutego 
2018 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu 
położonego w rejonie 
ul. Młyńskiej. 

Uchwała została unieważniona 
w całości – Wojewoda Śląski 
wydał Rozstrzygnięcie 
nadzorcze nr 
IFIII.4131.1.23.2019 z dnia 
01.04.2019 r. 

V/54/2019  28.02.2019 w sprawie utworzenia 
Dziennego Domu „Senior+” 
w Pyskowicach oraz nadania 

Dzienny Dom „Senior+” został 
utworzony w dniu 26.03.2019 
r. i rozpoczął funkcjonowanie. 
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statutu Dziennego Domu 
„Senior+” w Pyskowicach. 

V/55/2019  28.02.2019 w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych 

Stawki obowiązują zgodnie 
z treścią niniejszej uchwały. 

V/56/2019  28.02.2019 w sprawie szczegółowych 
zasad wnoszenia inicjatyw 
obywatelskich, zasad 
tworzenia komitetów inicjatyw 
uchwałodawczych, zasad 
promocji obywatelskich 
inicjatyw uchwałodawczych 
oraz formalnych wymogów, 
jakim muszą odpowiadać 
składane projekty. 

Uchwała realizowana na 
bieżąco. 

V/57/2019  28.02.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji. Petycja złożona przez 
mieszkańców dotyczyła 
doprecyzowania przepisów 
uchwały Nr VI/38/2015 Rady 
Miejskiej w Pyskowicach z dnia 
26 marca 2015 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu 
utrzymania czystości  
i porządku na terenie gminy 
Pyskowice. Rada Miejska po 
rozpatrzeniu petycji nie 
uwzględniła wniosków 
zawartych w petycji.  

V/58/2019  28.02.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji. Petycja złożona przez 
dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 6 z Oddziałami 
Integracyjnymi dotycząca 
zabezpieczenia przejścia dla 
pieszych na wysokości ul. 
Wojska Polskiego 1, została 
uznana za zasadna. Rada  
Miejska przychyliła się do 
postulatu w sprawie montażu 
barierek spowalniających ruch 
pieszych oraz wykonania 
czerwono-biegłego przejścia 
dla pieszych w technologii 
strukturalnej.  

V/59/2019  28.02.2019 w sprawie dokonania zmian 
budżetu miasta na 2019 r. 

Uchwała została wykonana. 
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V/60/2019  28.02.2019 w sprawie dokonania zmian 
budżetu miasta na 2019 r. 

Uchwała została wykonana. 

VI/61/2019 28.03.2019  w sprawie zmiany uchwały nr 
XL/297/2017 Rady Miejskiej 
w Pyskowicach z dnia 26 
października 2017 r. w sprawie 
wykazu jednostek utworzonych 
(prowadzonych) przez gminę 
Pyskowice. 

Uchwała wykonana – do 
wykazu jednostek dodano 
„Dzienny Dom Senior+”  

VI/62/2019 28.03.2019 w sprawie lokalnych 
standardów urbanistycznych 
dla miasta Pyskowice. 

Uchwała została ogłoszona 
w dniu 01.04.2019 r. 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego poz. 
2616. Przyjęta do realizacji jako 
prawo miejscowe – 
obowiązuje od dnia 
16.04.2019 r. 

VI/63/2019 28.03.2019 w sprawie przyjęcia "Programu 
opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy 
Pyskowice". 

Uchwała zrealizowana. 

VI/64/2019 28.03.2019 w sprawie Regulaminu 
dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków 
obowiązującego na terenie 
Gminy Pyskowice. 

Uchwała ogłoszona w dniu 
02.04.2019 r. w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Śląskiego poz. 2730; weszła 
w życie z dniem 17.04.2019. 
Na jej podstawie realizowane 
jest zadanie Gminy w zakresie 
zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków. 

VI/65/2019 28.03.2019 w sprawie zmiany uchwały 
Rady Miejskiej nr V/51/2019 
z dnia 28 lutego 2019 r. 
w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi 
Gliwickiemu na wykonanie 
zadania pn. „Naprawa 
schodów i murku oporowego 
w pasie drogowym ul. 
Powstańców Śląskich wraz 
z remontem chodnika”. 

Uchwała nie została 
zrealizowana z uwagi na 
przedłużające się prace 
projektowe dla zadania. 
Utraciła moc z upływem roku 
budżetowego. 

VI/66/2019 28.03.2019 w sprawie zmiany uchwały nr 
L/382/2018 Rady Miejskiej 
w Pyskowicach w sprawie 
zasad usytuowania miejsc 

Ogłoszona z dnia 02.04.2019 r. 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego poz. 
2731. 
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sprzedaży 
i podawania napojów 
alkoholowych, maksymalnej 
liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży oraz 
w miejscu sprzedaży na terenie 
Gminy Pyskowice. 

Uchwała zrealizowana. 

VI/67/2019  28.03.2019 w sprawie dokonania zmian 
budżetu miasta na 2019 r. 

Uchwała została wykonana. 

VI/68/2019 28.03.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji. Petycja mieszkańca dotyczyła 
przygotowania projektu 
uchwały w sprawie określenia 
warunków udzielania bonifikat 
i wysokości stawek 
procentowych od opłat za 
przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego 
w prawo własności 
nieruchomości dla osób 
fizycznych i spółdzielni 
mieszkaniowych na poziomie 
98%. Rada Miejska nie 
uwzględniła wniosku 
zawartego w petycji.  
 

VI/69/2019 28.03.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działalność Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Pyskowicach. 

Rada Miejska po rozpatrzeniu 
skargi złożonej przez 
mieszkańca Pyskowic, 
w sprawie nieudzielenia 
odpowiedzi na pismo przez 
Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji, uznała skargę za 
bezzasadną. 

VI/70/2019 28.03.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi 
z dnia 9 marca 2019 r. na 
działalność Burmistrza Miasta 
Pyskowice. 

Rada Miejska uznała za 
bezzasadną skargę na 
bezczynność Burmistrza Miasta 
w sprawie zorganizowania 
dowozu dziecka 
niepełnosprawnego do szkoły.   

VII/71/2019 25.04.2019 w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych 
przez gminę Pyskowice oraz 
określenia granic ich 
obwodów. 

Uchwała została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w 
dniu 6 maja 2019 r. poz. 3466. 
Uchwała weszła w życie dnia 
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1 września 2019 r. i jest 
realizowana na bieżąco. 

VII/72/2019 25.04.2019 w sprawie pozbawienia statusu 
pomnika przyrody. 

Ogłoszona w dniu 06 maja 
2019 r. w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Śląskiego poz. 3465. 
Uchwała pozbawiła statusu 
pomnika przyrody drzewo 
z gatunku wierzba płacząca 
(łac. Salix ×sepulcralis Simonk. 
‘Chrysocoma’) 
rosnące w Pyskowicach w 
Parku Miejskim przy ul. 
Powstańców 
Śląskich. Drzewo zostało 
wycięte. 

VII/73/2019 25.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości 
gruntowych. 

Część działek objętych uchwałą 
zbyto w 2019 r.. Pozostałe 6 
działek zostanie zbytych  
w dniu 9 kwietnia 2020 r. 

VII/74/2019 25.04.2019 w sprawie przekazania do WSA 
w Gliwicach skargi mieszkańca 
Pyskowic z dnia 19 kwietnia 
2019. r. na uchwałę Rady 
Miejskiej w Pyskowicach nr 
V/49/2019 z dnia 28 lutego 
2019 r. w sprawie bonifikaty od 
opłat za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego 
gruntów stanowiących 
własność Gminy Pyskowice, 
zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo 
własności. 

Skarga została przekazana do 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, który po 
rozpoznaniu w dniu 
13 września 2019 r. oddalił 
skargę.  

VII/75/2019 25.04.2019 w sprawie przekazania do WSA 
w Gliwicach skargi mieszkańca 
Pyskowic z dnia 19.04.2019 r. 
na uchwałę nr VI/69/2019 
Rady Miejskiej w Pyskowicach 
z dnia 28.03.2019 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na 
działalność Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Pyskowicach. 

Skarga została przekazana do 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, który po 
rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 
2019 r. odrzucił skargę.  
 

VII/76/2019  25.04.2019 w sprawie dokonania zmian 
budżetu miasta na 2019 r. 

Uchwała została wykonana. 
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VII/77/2019  25.04.2019 w sprawie dokonania zmian 
budżetu miasta na 2019 r. 

Uchwała została wykonana. 

VIII/78/2019 30.05.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy dzierżawy 
części nieruchomości 
gruntowej. 

Uchwała niezrealizowana – 
odstąpiono od ogłoszenia 
przetargu na dzierżawę gruntu 
objętego uchwałą. 

VIII/79/2019 30.05.2019 w sprawie podjęcia przez Rząd 
RP skutecznych działań 
wpływających na poprawę 
jakości powietrza w Polsce. 

Uchwała zrealizowana. 

VIII/80/2019 30.05.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia 
z Powiatem Gliwickim 
w sprawie powierzenia Gminie 
Pyskowice prowadzenia 
zadania pn. „Naprawa 
schodów i murku oporowego 
w pasie drogowym ul. 
Powstańców Śląskich wraz  
z remontem chodnika”. 

Niezrealizowana z uwagi na 
odstąpienie od realizacji 
przedmiotowego zadania 
w roku 2019, ze względu na 
przedłużające się prace 
projektowe. 

VIII/81/2019  30.05.2019 w sprawie dokonania zmian 
budżetu miasta na 2019 r. 

Uchwała została wykonana. 

VIII/82/2019  30.05.2019 w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 
2019 – 2027. 

Uchwała została wykonana. 

VIII/83/2019  30.05.2019 w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowego kredytu 
bankowego. 

Uchwała zrealizowana. 
Zaciągnięto kredyt  
w wysokości  
10 401 746,11 zł. 

IX/84/2019 27.06.2019 w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Miasta 
Pyskowice wotum zaufania. 

Rada Miejska udzieliła wotum 
zaufania Burmistrzowi Miasta. 

IX/85/2019 27.06.2019 w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania 
budżetu miasta Pyskowice za 
rok 2018. 

Uchwała wykonana. 

IX/86/2019 27.06.2019 w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Miasta 
Pyskowice absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu 
miasta za 2018 r. 

Uchwała wykonana. 

IX/87/2019 27.06.2019 w sprawie przyjęcia programu 
osłonowego „Opieka 
wytchnieniowa w Gminie 
Pyskowice w 2019 r.”. 

W 2019 roku opiekun jednej 
osoby z orzeczeniem 
o znacznym stopniu 
niepełnosprawności złożył 
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wniosek o korzystanie z usług 
opieki wytchnieniowej 
w formie pobytu dziennego 
w miejscu zamieszkania. Usługi 
zostały zrealizowane 
w wymiarze 192 godzin, 
w okresie od sierpnia do 
grudnia, całkowity koszt 
świadczenia usług opieki 
wytchnieniowej wyniósł 5 
759,39 zł, w tym kwota 
środków z dotacji uzyskanej 
 z Programu MRPiPS Opieka 
wytchnieniowa - edycja 2019" 
4 607,51 zł. Usługi opieki 
wytchnieniowej stanowiły 
wsparcie dla opiekuna osoby 
niepełnosprawnej, który w tym 
czasie mógł podejmować 
działania inne niż opieka nad 
niepełnosprawnym członkiem 
rodziny. 

IX/88/2019 27.06.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości 
gruntowych. 

Realizacja uchwały 
przewidziana w roku 2020.  

IX/89/2019 27.06.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
gruntowej. 

Realizację uchwały tj. zbycie  
prawa użytkowania  
wieczystego nieruchomości 
objętej uchwałą  zaplanowano 
na rok 2020. 

IX/90/2019 27.06.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości 
gruntowej. 

Uchwała zrealizowana – w dniu 
15 października 2019r. umową 
notarialną nr Rep.A nr 
2685/2019 zbyto 
nieruchomość objętą uchwałą 
na rzecz osoby fizycznej. 

IX/91/2019 27.06.2019 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu 
położonego po północno – 
wschodniej stronie Gminy 
Pyskowice. 

Uchwała została ogłoszona 
w dniu 9.07.2019 r. w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego poz. 
5154. Przyjęta do realizacji jako 
prawo miejscowe – 
obowiązuje od dnia  
24.07.2019 r. Uchwała została 
unieważniona w części - 
Wojewoda Śląski wydał 
Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr 
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IFIII.4131.1.55.2019 z dnia 
02.08.2019 r. 

IX/92/2019  27.06.2019 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany 
fragmentu Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Pyskowice. 

Uchwała została zmieniona - 
Podjęto Uchwałę o zmianie 
całego Studium (Uchwała Nr 
XII/114/2019 z dnia 
26.09.2019 r.). 

IX/93/2019 27.06.2019 w sprawie określenia górnych 
stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości 
za odbieranie odpadów 
komunalnych, opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości 
ciekłych na terenie Gminy 
Pyskowice. 

Ogłoszona w dniu 09.07.2019 r. 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego poz. 
5155; uchwała została przyjęta 
do realizacji. 

IX/94/2019 27.06.2019 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi 
Gliwickiemu na wykonanie 
zadania pn. „Poprowadzenie 
ruchu rowerowego i pieszego 
wzdłuż drogi powiatowej Nr 
2985S ul. Powstańców Śląskich 
w Pyskowicach - dokumentacja 
projektowa". 

Uchwała zrealizowana, pomoc 
przekazana Powiatowi 
Gliwickiemu. 

IX/95/2019 27.06.2019 w sprawie zasad udzielania 
w 2019 roku dotacji celowej 
z zakresu ochrony środowiska 
w ramach konkursu 
„Pyskowice - ekologia wpisana 
w rozwój”. 

Ogłoszona w dniu 09.07.2019 r. 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego poz. 
5156; uchwała została 
zrealizowana zgodnie 
z regulaminem przyznawania 
dotacji celowej w ramach 
konkursu „Pyskowice – 
ekologia wpisana w rozwój” 
będącym załącznikiem do 
uchwały. 
W drodze konkursu przyznano 
dotację w kwocie 50 000,00 zł 
na realizację przedsięwzięcia 
„Ekologiczne oświetlenie drogi 
osiedlowej w Pyskowicach 
Mikuszowinie, Ptasie Osiedle”. 

IX/96/2019 27.06.2019 w sprawie pozbawienia statusu 
pomnika przyrody. 

Ogłoszona w dniu 09.07.2019 r. 
w Dzienniku Urzędowym 
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Województwa Śląskiego poz. 
5156. 
Uchwała pozbawiła statusu 
pomnika przyrody 2 szt. drzew:  

 z gatunku jesion wyniosły 

(łac. Fraxinus excelsior L) 

o nazwie "JAN",  rosnące 

w Pyskowicach na terenie 

Miejskiego Ośrodka Kultury 

i Sportu przy ul. kard. 

Stefana Wyszyńskiego. 

Drzewo zostało wycięte. 

 z gatunku wiąz szypułkowy 

(łac. Ulmus laevis) o nazwie 

„STANISŁAW", rosnące 

w Pyskowicach przy ul. 

Armii Krajowej. Drzewo 

zostanie wycięte po 

wydaniu decyzji przez 

Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 
IX/97/2019 27.06.2019 w sprawie zmiany uchwały 

Rady Miejskiej  
w Pyskowicach Nr XXIV/194/08 
z dnia 25 czerwca 2008 r. 
w sprawie ustanowienia herbu 
miasta Pyskowice, innych 
symboli Miasta Pyskowice, 
insygniów władzy oraz 
regulaminu ich używania 
 i ceremoniału pocztu 
sztandarowego. 

Przedmiotowy projekt Uchwały 
został przygotowany w związku 
ze zmianą graficzną logo 
Pyskowic. W związku  
z podjętymi działaniami 
zmierzającymi do opracowania 
spójnej identyfikacji wizualnej 
Urzędu Miejskiego 
i przeprowadzeniu w tym celu 
analizy marki, dostrzeżono 
potrzebę odświeżenia 
funkcjonującego od 2010 r. 
logo. Uproszczeniu ulegała 
zarówno sygnatura, która 
w formie dwóch zwróconych 
do siebie twarzy, nawiązuje do 
herbu Pyskowic, jak i czcionka 
w nazwie „PYSKOWICE”. 

IX/98/2019  27.06.2019 w sprawie zmiany Statutu 
Miasta Pyskowice przyjętego 
uchwałą nr VII/81/03 Rady 
Miejskiej w Pyskowicach z dnia 
19 marca 2003 r.  

Uchwała wykonana.  
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IX/99/2019  27.06.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji. Rada Miejska po rozpatrzeniu 
petycji mieszkańców w sprawie 
doposażenia placu zabaw 
znajdującego się na skwerze 
pomiędzy ulicami ul. Strzelców 
Bytomskich, Ligonia, 
Dąbrowskiego i Cichą, uznała 
przedmiotową petycję za 
zasadną.  

IX/100/2019  27.06.2019 w sprawie powołania zespołu 
opiniującego kandydatów na 
ławników Sądu Rejonowego 
oraz Sądu Okręgowego. 

W skład zespołu opiniującego 
Rada Miejska powołała: 
radnego Krzysztofa Łapuchę, 
radną Jolantę Drozd, radną 
Sylwię Lenek, radnego 
Andrzeja Bąka. 

IX/101/2019  27.06.2019 w sprawie powołania 
przewodniczącego zespołu 
opiniującego kandydatów na 
ławników Sądu Rejonowego 
i Sądu Okręgowego. 

Na przewodniczącą zespołu 
opiniującego Rada Miejska 
wybrała, radną Sylwie Lenek. 
 

IX/102/2019  27.06.2019 w sprawie zasięgnięcia od 
Komendanta Wojewódzkiego 
Policji informacji o 
kandydatach na ławników na 
kadencję 2020-2023. 

Uchwała zrealizowana.  

IX/103/2019  27.06.2019 w sprawie dokonania zmian 
budżetu miasta na 2019 r. 

Uchwała została wykonana. 

X/104/2019 13.08.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi 
z dnia 15 lipca 2019 r. na 
działalność Burmistrza Miasta 
Pyskowice. 

Skarga na działalność 
Burmistrza Miasta dotycząca 
nieudzielenia odpowiedzi na 
pismo została uznana przez 
Radę Miejską za bezzasadną. 

XI/105/2019 29.08.2019 w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXII/252/09 Rady Miejskiej 
w Pyskowicach z dnia 25 marca 
2009 r. w sprawie regulaminu 
określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom 
dodatków i innych składników 
wynagrodzenia. 

Uchwała została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego 
 w dniu 4 września 2019 r. poz. 
6001. Uchwała weszła w życie 
dnia 19 września 2019 r. i ma 
zastosowanie do dodatków 
funkcyjnych za wychowawstwo 
od 1 września 2019 r. 

XI/106/2019 29.08.2019 w sprawie zatwierdzenia 
Wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2019-
2021. 

Uchwała została przekazana do 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Gliwicach w dniu 
5 września 2019 r. Uchwała 
zrealizowana. 
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XI/107/2019 29.08.2019 w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Miasta Pyskowice do 
roku 2030. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

XI/108/2019  29.08.2019 w sprawie dokonania zmian 
budżetu miasta na 2019 r. 

Uchwała została wykonana. 

XI/109/2019  29.08.2019 w sprawie dokonania zmian 
budżetu miasta na 2019 r. 

Uchwała została wykonana. 

XI/110/2019  29.08.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 
2019 – 2027. 

Uchwała została wykonana. 

 XI/111/2019  29.08.2019 w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania leasingowego  

W wysokości 142 000,00 zł na 
zakup radiowozu dla Straży 
Miejskiej.  Uchwała nie została 
zrealizowana z uwagi na 
przedłużające się procedury 
związane z przygotowaniem 
dokumentacji dotyczącej 
zawarcia umowy. 

 XI/112/2019  29.08.2019 w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania leasingowego. 

W wysokości 134 000,00 zł na 
zakup samochodu dla OPS. 
Uchwała została zrealizowana. 

XII/113/2019 26.09.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie niezabudowanych 
działek na północ od ulicy 
Lokalnej. 

Uchwała nierealizowana 
w 2019 r.– realizacja uchwały 
zaplanowana na rok 2020,  
w dniu 11 marca 2020 r.. 
Burmistrza Miasta 
zarządzeniem przeznaczył 
przedmiotowe działki do  
zbycia.  

XII/114/2019 26.09.2019 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Pyskowice 

Uchwała w trakcie realizacji.  

XII/115/2019 26.09.2019 w sprawie regulaminów 
określających zasady i tryb 
korzystania z gminnych 
obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej. 

Ogłoszona w dniu 3.10.2019 r. 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego poz. 
6579. 
Uchwała zrealizowana. 

XII/116/2019 26.09.2019 w sprawie przyjęcia w sezonie 
2019/2020 od Powiatu 
Gliwickiego zadania zimowego 
utrzymania dróg powiatowych 
zlokalizowanych na terenie 
Gminny Pyskowice. 

Uchwała zrealizowana, 
przejęto i zrealizowano 
zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych. 
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XII/117/2019  26.09.2019 w sprawie dokonania zmian 
budżetu miasta na 2019 r. 

Uchwała została wykonana. 

XII/118/2019  26.09.2019 w sprawie dokonania zmian 
budżetu miasta na 2019 r. 

Uchwała została wykonana. 

XII/119/2019  26.09.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 
2019 – 2027. 

Uchwała została wykonana. 

XII/120/2019 26.09.2019 w sprawie ustalenia 
regulaminu głosowania w 
wyborach ławników do Sądu 
Rejonowego w Gliwicach. 

Uchwała wykonana. 

XII/121/2019 26.09.2019 w sprawie wyboru ławników 
Sądu Rejonowego w Gliwicach 
na okres kadencji 2020-2023. 

Na ławników do Sądu 
Rejonowego Rada Miejska 
wybrała: Krystynę Cykowską, 
Bożenę Jarząbek, Henryka 
Sibielaka.  

XII/122/2019 26.09.2019 w sprawie ustalenia 
regulaminu głosowania w 
wyborach ławników do Sądu 
Okręgowego w Gliwicach.  

Uchwała wykonana. 

XII/123/2019 26.09.2019 w sprawie wyboru ławników 
Sądu Okręgowego w Gliwicach 
na okres kadencji 2020-2023. 

Rada Miejska wybrała na 
ławników do Sądu 
Okręgowego następujące 
osoby: Zygmunt Breguła, Irena 
Jankowska, Grażyna Kornaga, 
Dominika Mierzyńska – 
Wojciechowska, Józef 
Wodziński, Joachim Bulenda.  

XIII/124/2019  16.10.2019 w sprawie dokonania zmian 
budżetu miasta na 2019 r. 

Uchwała została wykonana. 

XIII/125/2019  16.10.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 
2019 – 2027. 

Uchwała została wykonana. 

XIII/126/2019  16.10.2019 w sprawie emisji obligacji oraz 
zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu. 

Wyemitowano dwie serie 
obligacji o łącznej wartości 
4 800 000,00 zł. 

XIV/127/2019  24.10.1019  w sprawie przyjęcia „Programu 
Współpracy Gminy Pyskowice z 
organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 
ustawy z dnia 24.04.2003 r. 
o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie 
na 2020 r. 

Program realizowany jest 
w 2020 r.  

XIV/128/2019 24.10.2019 w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od 

Uchwała jest podstawą 
ustalania wysokości 
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nieruchomości na terenie 
Gminy Pyskowice. 

zobowiązań podatkowych  
z tytułu podatku od 
nieruchomości w 2020 r.  

XIV/129/2019 24.10.2019 w sprawie przekazania przez 
Gminę zadań z zakresu 
organizowania publicznego 
transportu zbiorowego 
w gminnych przewozach 
pasażerskich. 

Uchwała zrealizowana. Na jej 
podstawie przekazano 
Górnośląsko Zagłębiowskiej 
Metropolii realizację zadania 
gminy w zakresie 
organizowania publicznego 
transportu zbiorowego 
w gminnych przewozach 
pasażerskich. 

XIV/130/2019 24.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości poprzez 
wniesienie jej jako wkładu 
niepieniężnego (aportu) do 
Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych – Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 
spółka z o.o. w Pyskowicach. 

Uchwała zrealizowana – w dniu 
20 grudnia 2019 r. umową 
notarialną Rep. A nr 
6796/2019 Gmina przeniosła- 
w formie aportu - na rzecz 
spółki MZBM - TBS prawo 
własności  
nieruchomości objętej 
uchwałą. 
 

XIV/131/2019 24.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy na czas oznaczony 
nie dłuższy niż 3 lata. 

Uchwała zrealizowana -
uchwała zawierała 41 pozycji 
obejmujących nieruchomości 
do wydzierżawienia, zawarto 
umowy dzierżawy w stosunku 
do 38 pozycji uchwały, 
w przypadku 3 pozycji 
odstąpiono od zawarcia 
umowy dzierżawy (w 2 
przypadkach zmiana 
dzierżawcy, 1 rezygnacja  
z dzierżawy). 

XIV/132/2019 24.10.2019 w sprawie dokonania zmian 
budżetu miasta na 2019 r. 

Uchwała została wykonana. 

XIV/133/2019 24.10.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 
2019 – 2027. 

Uchwała została wykonana. 

XV/134/2019 28.11.2019 w sprawie dokonania zmian 
budżetu miasta na 2019 r. 

Uchwała została wykonana. 

XV/135/2019 28.11.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 
2019 – 2027. 

Uchwała została wykonana. 

XV/136/2019 28.11.1019 w sprawie ustalenia sieci 
publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych 

Uchwała została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego  
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w szkołach podstawowych, dla 
których organem 
prowadzącym jest gmina 
Pyskowice. 

w dniu 5 grudnia 2019 r. poz. 
8327. Uchwała weszła w życie  
z dniem 1 stycznia 2020 r.  

XV/137/2019 28.11.1019 w sprawie odstąpienia od 
przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowych 
położonych w Pyskowicach 
i wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy dzierżawy na okres 
pięciu lat. 

Uchwała niezrealizowana, 
umowa dzierżawy została 
sporządzona i przesłana 
podmiotowi 
zainteresowanemu dzierżawą 
jednakże do chwili obecnej nie 
została przez niego podpisana. 

XV/138/2019 28.11.2019 w sprawie zmiany Uchwały nr 
XV/105/2015 Rady Miejskiej 
w Pyskowicach z dnia 
26 listopada 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia opłaty targowej 
i ustalenia dziennych stawek 
opłaty targowej na terenie 
gminy Pyskowice zmienionej 
Uchwałą nr XL/300/2017 Rady 
Miejskiej w Pyskowicach z dnia 
26 października 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia 
opłaty targowej i ustalenia 
dziennych stawek opłaty 
targowej na terenie Gminy 
Pyskowice. 

Ogłoszona w dniu 3.10.2019 r. 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego poz. 
8328. 
Uchwałą odwołano i powołano 
nowych inkasentów na 
targowisku miejskim. 

XV/139/2019 28.11.2019 w sprawie przyjęcia "Programu 
opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy 
Pyskowice. 

Uchwała ogłoszona w dniu 
05.12.2019 r. w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Śląskiego poz. 8329. 
Rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Śląskiego 
NPII.4131.1.905.2019 z dnia 
02.01.2020 r. stwierdzono 
nieważność uchwały. 

XV/140/2019 28.11.1019 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi 
Gliwickiemu na zakup 
defibrylatora dla oddziału 
wewnętrznego Szpitala 
w Pyskowicach Sp. z o.o. 

Uchwała zrealizowana. 
Dokonano zakupu. 

XV/141/2019 28.11.1019 w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2020 r. 

Program realizowany jest  
w 2020 r. 
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XVI/142/2019 19.12.2019 w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 
2020 – 2027. 

Uchwała realizowana na 
bieżąco. 

XVI/143/2019 19.12.2019 w sprawie budżetu miasta na 
2020 r. 

Uchwała realizowana na 
bieżąco. 

XVI/144/2019 19.12.2019 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu 
gminy Pyskowice dla obszaru 
położonego w rejonie 
ul. Wrzosowej. 

Uchwała została unieważniona 
w całości – Wojewoda Śląski 
wydał Rozstrzygnięcie 
nadzorcze Nr 
IFIII.4131.1.95.2019 z dnia 
22.01.2020 r. 

XVI/145/2019 19.12.2019 w sprawie pozbawienia statusu 
pomnika przyrody. 

Ogłoszona w dniu 07.01.2020 r. 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego poz. 
97. 
Uchwała pozbawiła statusu 
pomnika przyrody drzewo  
z gatunku kasztanowiec 
pospolity (łac. Aesculus 
hippocastanum) rosnące na 
terenie Zespołu Szkół im. Marii 
Konopnickiej w Pyskowicach. 
Drzewo zostanie usunięte 
przez właściciela terenu. 

XVI/146/2019 19.12.2019 w sprawie ustalenia stawek 
opłat za zajęcie pasa 
drogowego na drogach 
gminnych na terenie miasta 
Pyskowice. 

Ogłoszona w dniu 07.01.2020 r. 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego poz. 
98, weszła w życie z dniem 
21.01.2020. Na jej podstawie 
naliczane są opłaty za zajęcie 
pasa drogowego. 

XVI/147/2019 19.12.2019 w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w Gminie 
Pyskowice oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty. 

Ogłoszona w dniu 07.01.2020 r. 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego poz. 
99. Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Katowicach 
stwierdziła nieważność 
uchwały. 

XVI/148/2019 19.12.2019 w sprawie przyjęcia 
Wieloletniego Planu 
Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy Pyskowice na lata 2019-
2023.  

Rozstrzygnięciem Nadzorczym 
Nr NPII.4131.1.43.2020 z dnia 
22 stycznia 2020 r. stwierdzono 
nieważność przedmiotowej 
uchwały w całości jako 
sprzecznej z art. 21 ust. 1 pkt. 
1 i ust. 2 z dnia 21 czerwca 
2001r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym 
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zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego. W ocenie 
organu nadzorczego 
przedmiotowy program to plan 
zamierzonych czynności 
i przedsięwzięć mających 
wystąpić w przyszłości. 
Natomiast przedmiotowa 
uchwała objęła rok 2019, 
a obowiązywałaby od stycznia 
2020 r.  
W związku z powyższym Rada 
Miejska w Pyskowicach 
Uchwałą Nr VIII/162/2020 
z dnia 27 lutego 2020r. przyjęła 
Wieloletni Program 
Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy Pyskowice na lata 2020-
2024. Przedmiotowa uchwała 
w dniu 04.03.2020 r. została 
ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Śląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty jej 
ogłoszenia tj. 18.03.2020 r.  

XVI/149/2019 19.12.2019 w sprawie dokonania zmian 
budżetu miasta na 2019 r. 

Uchwała została wykonana. 

XVI/150/2019 19.12.2019 w sprawie dokonania zmian 
budżetu miasta na 2019 r. 

Uchwała została wykonana. 

XVI/151/2019 19.12.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji. Rada Miejska po rozpatrzeniu 
petycji uznała petycję 
w zakresie widoczności na 
wyjeździe na ul. Polnej oraz 
ustawienie lustra, za zasadną. 
Natomiast w zakresie 
oświetlenia ulicznego za 
nieuzasadnioną. 

XVI/152/2019 19.12.2019 w sprawie przyjęcia planu 
pracy Rady Miejskiej oraz 
planów pracy stałych Komisji 
Rady Miejskiej na rok 2020. 

Uchwała w trakcie realizacji. 
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Szanowni Mieszkańcy,

zgodnie z treścią art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiam Państwu Raport o stanie 
gminy Pyskowice w 2019 roku. Opracowanie to ma na celu zaprezentowanie danych dotyczących 
finansów miasta, najważniejszych inwestycji, statystyk oraz wydarzeń, a także omówienie realizacji 
programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego. Choć raport jest obszerny, 
zawiera prawie 200 stron, nie sposób w nim przedstawić wszystkich działań zrealizowanych w ciągu 
całego roku. Szczegółowe podsumowanie działalności naszego miasta znajdziecie Państwo 
w comiesięcznych sprawozdaniach będących załącznikami do protokołów z sesji Rady Miejskiej.

Rok 2019 był dla Pyskowic rokiem inwestycji. Prawie 40 mln złotych, czyli blisko 34 procent budżetu 
miasta zostało przeznaczonych właśnie na ten cel. Umożliwiły to pozyskane fundusze zewnętrze oraz 
dobra współpraca z wieloma podmiotami, przede wszystkim: Górnoślasko-Zagłębiowską Metropolią, 
Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim w Katowicach oraz Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jestem dumny, że te niełatwe zadania i cele udało się zrealizować. Dziękuję Radzie Miejskiej 
za wsparcie, porozumienie i wiele trudnych decyzji, dziękuję wszystkim osobom uczestniczącym 
w zarządzanym przeze mnie procesie: ścisłemu kierownictwu Urzędu Miejskiego i jego 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, 
wolontariuszom i mieszkańcom aktywnie uczestniczącym w życiu miasta.

Mam nadzieję, że z przyjemnością zapoznacie się Państwo z niniejszym raportem, a podane 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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